
A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) szabályzata

A Partiumi  Tudományos  Diákköri  Konferencia  (PTDK)  célja  a  Kárpát-medencében  élő  egyetemi

hallgatók  tudományos  kutatási  tevékenységének  támogatása  és  fellendítése,  a  tantervi  képzésnél

magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése. A konferencia lehetőséget biztosít arra,

hogy  a  tudományos  tevékenységet  művelő  hallgatók  bemutassák,  ismertessék  eddig  elért

eredményeiket.

I. Jelentkezéssel kapcsolatos rendelkezések

1. A  PTDK-ra  dolgozattal  jelentkezhet  Románia  vagy  más  ország  állami-  vagy

magánegyetemein, főiskoláin alap- vagy magiszteri képzésben részt vevő bármely hallgató

magyar vagy idegen nyelvű dolgozattal, az egyes szakosztályok által megszabott feltételek

szerint.

2. A művészeti szakosztály(ok) esetében a hallgatók műalkotással is jelentkezhetnek, az erre

vonatkozó  kritériumrendszert  az  illetékes  szakosztály(ok)  dolgozzák  ki.  Az  érvényes

kritériumrendszer az aktuális PTDK felhívás mellékletét képezi.

3. A PTDK-ra való jelentkezés és a PTDK-n való részvétel önkéntes, a PKE a rendelkezésére

álló eszközökkel ösztönzi a hallgatók részvételét a tudományos diákkori konferenciákon.

4. Jelentkezési feltételek:

a) A kitöltött jelentkezési lap és a dolgozat alapvető adatait és tartalmát összefoglaló

(vagy művészeti szakosztályok esetében a műalkotást bemutató) kivonat eljuttatása

a  szakosztályok  szervezőbizottságaihoz  a  megadott  határidőig  (az  adatok

helyességéért  a  jelentkező  vállalja  a  felelősséget).  A  kivonatnak  1000–1200

karakter terjedelműnek kell lennie, és tartalmaznia kell a szerző/szerzők család- és

keresztnevét, intézményének adatait (egyetem/főiskola stb., kar, szak, évfolyam),

valamint a témavezető tanár család- és keresztnevét és intézményének adatait. A

kivonat végén fel kell tüntetni három, a  dolgozat/kutatás szempontjából releváns

kulcsszót. 

b) A dolgozat elektronikus formában történő eljuttatása a PTDK szakosztályaihoz a

kiírásban megszabott határidőig.

II. A dolgozattal kapcsolatos általános rendelkezések

5. A PTDK-ra bejelentett dolgozatnak maximum öt szerzője lehet. Minden dolgozatnak van

legalább egy, de legfennebb két témavezető tanára.
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6. A dolgozat nem lehet a tantervben előírt feladatok megoldása, szemináriumi dolgozat, országos

vagy nemzetközi  konferenciákon már bemutatott  dolgozat,  eljárásra bocsátott  vagy megvédett

szakdolgozat. 

7. A szakosztályok szervezői kötelesek legkésőbb 10 munkanappal a rendezvény tervezett időpontja

előtt  eljuttatni  a  dolgozatokat  elektronikus  formában  az  érintett  bizottságok  minden  egyes

tagjának, beleértve a bizottságok titkárait is.

8. A dolgozattal kapcsolatos elsődleges formai követelmények:

a) A dolgozat fedőlapján a címen kívül kötelezően szerepelnie kell:

 a  „Partiumi  Tudományos  Diákköri  Konferencia”  feliratnak,  az  illető  évben

megrendezett konferencia sorszámával együtt;

 a szerző/szerzők család- és keresztnevének;

 a  szerző/szerzők  intézménye  adatainak  (egyetem/főiskola  stb.,  kar,  szak,

évfolyam);

 a  témavezető  család-  és  keresztnevének,  tudományos  fokozatának,  illetve

intézménye adatainak. 

b) A dolgozat terjedelme mellékletek és függelékek nélkül legalább 10 (tíz), legfennebb 35

(harmincöt) oldal lehet. Kivételt képeznek az idegen nyelvű dolgozatok, amelyeknél a

minimális oldalszám 8 (nyolc) lehet.

c) A dolgozat  szövegtörzsét  Times New Roman betűtípussal,  12-es karakterrel,  valamint

1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban.

d) A dolgozat  elkészítésénél  a  PTDK szervezői  által  kiközölt  hivatkozási  rendszert  kell

alkalmazni.

9. A dolgozat értékelése az alábbi kritériumok alapján történik:

a) Tartalom és cím viszonya

b) A téma meghatározása, a célkitűzések tisztázása

c) Felhasznált módszerek

d) A felhasznált szakirodalom minősége

e) A szakirodalom ismerete

f) A szakirodalom felhasználása 

g) Terminológia

h) Szerkezet (logikus felépítés; a fejezetek és alfejezetek követhető rendje)

i) A szakirodalmi információk és a saját megközelítés elkülönítése 

j) Saját eredmények, eredetiség

k) Stílus 

10. A dolgozatokat az illetékes szakosztályfelelős által kijelölt két opponens értékeli, a rendelkezésre

bocsátott  értékelési  kritériumok szerint.  Amennyiben a  két  bíráló  pontszámai  között  30%-nál

nagyobb az eltérés, akkor harmadik bírálót kell felkérni a dolgozat újraértékelésére. 
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11. A bizottságok kötelesek kizárni a versenyből azokat a dolgozatokat, amelyek nem felelnek meg az

alapvető formai és tartalmi követelményeknek, beleértve a plágiumra vonatkozó alapvető etikai

normákat is. Plagizálásért a jelentkező a PTDK bármely szakaszában kizárható.

12. A PTDK mindenkori szervezőbizottsága a dolgozatok eredetiségének igazolására konzulensi és

szerzői nyilatkozatok aláírását kéri a megadott minta szerint. 

III. A dolgozatok vagy műalkotások bemutatásával kapcsolatos rendelkezések

13. A műalkotásokra vonatkozó értékelési szempontokat az illetékes szakosztály vagy szakosztályok

dolgozzák ki.

14. Minden előadónak legalább 10 (tíz) perc áll rendelkezésére ahhoz, hogy bemutassa munkáját. A

bemutatást kötelező módon megbeszélés követi, mivel az értékelési kritériumok között jelentős

helyet foglal el az előadó válaszadási- és vitakészsége. 

15. A dolgozat bemutatásának értékelési kritériumai:

a) Az előadás és a dolgozat viszonya

b) Az előadás felépítése 

c) Előadásmód

d) Kifejezésmód

e) Válaszadás kérdésekre, vitakészség

16. A dolgozatok bemutatását az illetékes szakosztály bizottságának minden jelenlévő tagja értékeli, a

rendelkezésre bocsátott előadás-értékelő lap segítségével.

17. A PTDK ülésszakain részt  vesznek a dolgozatok szerzői,  a  bizottság tagjai,  a  PKE hallgatói,

oktatói  és kutatói,  valamint a meghívott vendégek.  Az előadások nyitottak bármely érdeklődő

számára.

IV. Szakosztályok, szakbizottságok

18. A PTDK  megszervezésével  kapcsolatos  munkát  az  egyetem  Igazgatótanácsa  által  kinevezett

főszervező  koordinálja,  aki  doktori  fokozattal  rendelkező,  legalább  adjunktusi  besorolásban

dolgozó oktató lehet.

19. A PTDK  szakosztályainak  megszervezését  a  PKE  szakmailag  illetékes  tanszékei  végzik  a

tanszékvezető által kinevezett szakosztályszervező vezetésével. 

20. A PTDK  lebonyolításával  kapcsolatos  háttérteendőket  (résztvevők  elszállásolása,  étkeztetése,

központi  programok  infrastrukturális  feltételeinek  biztosítása  stb.)  az  egyetem  adminisztratív

osztálya végzi, a PTDK főszervezőjének irányításával. Ebbe a munkába a főszrervező kérésére

bekapcsolódhat a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete is. 
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21. A dolgozatok bemutatása szakosztályok keretében történik. Az alapképzésben, illetve a magiszteri

képzésben részt vevő jelentkezők külön csoportot képeznek a szakosztályokon belül, amennyiben

a jelentkezők létszáma ezt lehetővé teszi.. 

22. Minden szakosztálynak külön szakbizottsága van, amely legkevesebb 3 (három) tagból áll: egy

elnökből  és  két  tagból,  továbbá  szükséges  egy  titkár  és  egy  póttag  megnevezése..  A

szakbizottságok  személyi  összetételéről  a  szakosztályok  szervezésével  megbízott  tanszékek

döntenek, a szakbizottságok tagjait a szakosztályszervezők kérik fel és látják el minden szükséges

információval. 

23. A szakbizottság feladatai: 

a) a dolgozatok értékelése a megadott kritériumok és értékelőlapok alapján;

b) az előadások értékelése a megadott kritériumok és értékelőlapok alapján;

c) indokolt  esetben  alszakosztály  indítása  az  illető  szakosztályon  belül,  a  rendezvény

gördülékenységének biztosítása érdekében.

24. A szakbizottságokat lehetőség szerint úgy kell összeállítani, hogy ne vegyen részt bennük olyan

oktató, aki valamelyik értékelésre kerülő dolgozat témavezetője. Ha ez nem vagy csak nehezen

megoldható,  a  szakbizottságban részt  vevő témavezető  tanár  akkor  sem vehet  részt  az  általa

irányított dolgozat értékelésében.

V. A dolgozatok és előadások osztályozásával és díjazásával kapcsolatos rendelkezések

25. A konferencián bemutatott dolgozatok maximum 10-es osztályzatot érhetnek el, mely a dolgozat

által elért pontszám (max. 6) és az előadás által elért pontszám (max. 4) összeadásából származik.

26. A bemutatott  dolgozatok I.,  II.,  III.  díjban,  dicséretben,  illetve különdíjban részesülhetnek,  az

összesített értékelés után kapott osztályzatok függvényében. Szakosztályonként és képzés szerint

legfeljebb  három  dolgozatot  lehet  díjazni  I.,  II.  és  III.  Helyezéssel,  de  szakosztályonként  a

díjazottak aránya nem haladhatja meg a szakosztályban résztvevők 50%-át. 

27. A díjak elnyeréséhez a dolgozatoknak el kell érniük a maximális 10 pontból: az I. díjhoz legalább

9 pontot,  a  II.  díjhoz  legalább  8  pontot.,  illetve  a  III.  díjhoz  legalább 7  pontot.  Az  elbíráló

bizottság  döntésétől  függően  dicséretben/különdíjban  részesülhetnek  az  olyan  dolgozatok,

amelyek legalább 7 pontot értek el, de nem kerülhettek az első három helyezett dolgozat közé.
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