
2018 őszi kari TDK konferencia felhívás – TTK Kémiai Intézet 

 
Tisztelt Témavezetők, Kedves Hallgatók!  

 

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciója 2019. 

március 21-23. között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán kerül megrendezésre. 

 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézete a XXXIV. 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő felkészülés részeként a kémia szakterületen 

Kari Diákköri Konferencia megrendezését tervezi 2018. november 23-án. A házi konferencián az 

országos konferenciákra beküldésre tervezett pályaművek kerülnek 10-10 perces előadás formájában 

bemutatásra. Kérjük, hogy a konferencián pályaművüket bemutatni szándékozó hallgatók 2018. 

november 16-ig jelezzék részvételi szándékukat a következő e-mail címen: oszk@gamma.ttk.pte.hu 

Jelentkezéskor kérjük szíveskedjenek megadni a bemutatni kívánt pályamunka pontos címét, 

valamint az előadó(k) és a témavezető(k) nevét.  

 

Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az Országos Tudományos Diákköri 

Tanács online rendszerében (https://online.otdk.hu/) lehet nevezni. A helyi TDK konferenciát követően 

annak jegyzőkönyvét az OTDT rögzíti az online rendszerben, melyről a hallgató e-mail értesítést kap. 

Ezt követően 2018. december 5. (szerda) 23.59 (CET)-ig, a XXXIV. OTDK Kémiai és Vegyipari 

Szekciójának a nevezési határidejéig szükséges a dolgozatot feltölteni az online rendszerbe és a 

nevezést véglegesíteni. 

 

Végzős hallgatók esetében az intézményi TDK konferencián történő jelölésnek meg kell előznie az 

abszolutórium megszerzését. Az OTDT állásfoglalása szerint abban az esetben, ha a “TDK 

pályamunka azonos tárgyú, esetleg tartalmú szerzőjének (szerzőinek) szakdolgozatával, 

diplomamunkájával, akkor szükséges annak intézményi (dékáni hivatali vagy tanulmányi hivatali) 

igazolása is, hogy a TDK-pályamunkát a kötelező tanulmányok (diplomamunka, szakdolgozat) 

kiváltásaként fogadták el az intézményi TDK-konferenciát követően, és annak eredményeként.”  

 

Az OTDK konferencián történő részvétel részletes feltételei és módja elérhető az alábbi címeken:  

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapja: http://otdt.hu/  

Az OTDT online rendszere: https://online.otdk.hu/ 

A Kémiai és Vegyipari Szekció felhívása: 

http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKkemiaesvegyiparfelhivas.pdf 

A Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézet kémia szakterületének Kari Diákköri Konferencia 

felhívása: http://kemia.ttk.pte.hu/kemiatdk/aktualis  

 

Az országos konferenciák hallgatóinknak és oktatóinknak egyaránt lehetőséget nyújt az oktatás egyik 

fontos területén, a tudományos diákköri tevékenység keretében végzett munka bemutatására. Kérjük, 

hogy éljünk ezzel a lehetőséggel és minél több hallgatót biztassunk a konferencián történő részvételre.  

 

Köszönettel:  

 

 

 Ősz Katalin          Horváth Éva 

  TDK-felelős TDK hallgatói képviselő 
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