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Előadás

KTDP

➢ Témavezető és téma meghatározása

➢ Kutatás, téma kidolgozása

➢ PPT
➢ Eredmény (tudományos dolgozat, művészeti alkotás)

M i l yen t ém ában l ehet kut at ni ?

M i ből  i s ál l a kut at ás?
Ki  l egyen a t ém avezet őd?

Tudományos kutatási munka

Jelentkezés

Általános bemutatás



KTDP

M i l yen t ém ában l ehet kut at ni ?

M i ből  i s ál l a kut at ás?
Ki  l egyen a t ém avezet őd?

Hogyan zaj l i k az el őadás?
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• Az erre kialakított felületen 
➢ A meghirdetés során meg lesz adva ennek a linkje

• Kivonat feltöltése, kulcsszavak megadása
➢ 1000–1200 karakter terjedelmű kivonat

➢ 3-5 kulcsszó

!  Nem tartalmazhat az íróra/témavezetőre vonatkozó információt

• Dolgozat feltöltése (a kivonat elfogadása után)
➢ 20-50 oldal (írásos dolgozatok esetén)

➢ 1-3 oldal (alkotások esetén)

! Nem tartalmazhat az íróra/témavezetőre vonatkozó információt

➢ A dolgozat elfogadásáról értesítés érkezése

• Szerzői és konzulensi nyilatkozat feltöltése

• Dolgozat bemutatása: 2023. május 5.

Mily en fo rm áb an k ell elk észíteni?

Jelentkezés
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Milyen témában lehet kutatni?

Ki legyen a témavezetőd?

KTDP

Tudományos kutatói munka

• Bármi, ami érdekel téged

• Nem kell összefüggésnek lennie a szakod és a témád között. 

• Pl. szociológia szakosként is lehet írni egy közgazdasági témában.

• A témavezető segíthet témát választani

• Aki doktori végzettséggel rendelkezik

• Kapcsolódik a témához 
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Miből áll a kutatás?KTDP

Milyen formában kell elkészíteni?

Tudományos kutatói munka

1. Szekunder rész

• Szakirodalmi áttekintés, kapcsolódó/hasonló kutatások áttekintése

2. Primer rész 

• Saját kutatásod, és eredményeinek feldolgozása 

• Államvizsgakövetelményeknek megfelelően.

• További formai követelmények: 
https://ptdk.partium.ro/hu/szerkesztesi-utmutato-hivatkozasi-rendszerek

https://ptdk.partium.ro/hu/szerkesztesi-utmutato-hivatkozasi-rendszerek
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KTDP

Hogyan zajlik az előadás?

Szakosztályonként

A dolgozat nyelvén

Szakbizottság értékelése

• Csak olyanokkal versenyzel, akik hasonló tudományi ágban írtak

Pl. Gazdaságtudományi 

Neveléstudományi

Magyar nyelv és irodalom…

• Mindent magyarul, kivétel: német és angol nyelvű dolgozatok

• Három bizottsági tag értékelése
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Résztvevők

Ki jelentkezhet a PTDK-ra?

Számít-e, ha külföldön tanul valaki?

Hogyan lehet részt venni a PTDK-n?
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• Felsőoktatási intézmény hallgatója

• Bármely országból érkezhetnek a jelentkezők.

• OTDK jelölésre csak romániai magyar felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogosultak

• Aki csak ideiglenesen tanul külföldön
(pl. Erasmus+ keretében), az jelölhető OTDK-ra

• Aki ideiglenesen tanul Romániában, az nem jelölhető

• Jelentkezéssel a weboldalon és a határidők betartásával
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Kérdéseitek
Hogyan lehet nyertes a dolgozatom, mit kell tennem ennek érdekében?

Az OTDK-ra delegált hallgatóknak biztosítják-e az eseményre való eljutást 
és az elszállásolást, vagy ezeket maguknak kell elintézniük?

➢ Feleljen meg az értékelési szempontoknak

o https://ptdk.partium.ro/hu/ertekelesi-szempontok

➢ Legyen egyedi és személyes

➢ Ennek szervezése évenként változik, azonban nem kerül semmibe.

Mi a TDK tétje?
➢ Nem kerül semmibe, ezért csak nyerni lehet. 

Mi van akkor, ha a kutatás csak nagyon kezdetleges?
➢ Ha a témavezető úgy ítéli meg, mindenképp érdemes jelentkezni.

➢ Vannak kész dolgozatok, melyekkel TDK után is érdemes továbbmenni és kutatni.

Csak szakkollégiumosok jelentkezhetnek?
➢ Nem kell ahhoz szakkolisnak lenni, hogy jelentkezhess.

https://ptdk.partium.ro/hu/ertekelesi-szempontok
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Kérdéseitek

Mennyire nehéz az egyetem mellett ezzel is foglalkozni?
➢ Ha olyan témát választasz, ami egyébként is érdekel, akkor 

nincs nehéz dolgod.

Miért érdemes TDK-ra jelentkezni? 

➢ Publikációs lehetőség: Kivonatos füzet és Staféta
➢ Tapasztalatszerzés előadásból és dolgozatírásból
➢ Államvizsgázók előzetes szakmai véleményt kapnak a 

dolgozatukhoz
➢ Bizonyos ösztöndíjakhoz feltétel vagy előnyt jelent 
➢ A tanároknál pluszpont



KTDP E-mail: tdk@partium.ro
Web: https://ptdk.partium.ro/hu
Instagram: partiumitdk
Facebook: https://www.facebook.com/partiumitdk/

Elérhetőségek

Hasznos

Formai és hivatkozási követelmények: 
https://ptdk.partium.ro/hu/szerkesztesi-utmutato-hivatkozasi-
rendszerek

Értékelési szempontok: 
https://ptdk.partium.ro/hu/ertekelesi-szempontok

K ö s zön öm a figyelmet!

mailto:tdk@partium.ro
https://ptdk.partium.ro/hu
https://www.facebook.com/partiumitdk/
https://ptdk.partium.ro/hu/szerkesztesi-utmutato-hivatkozasi-rendszerek
https://ptdk.partium.ro/hu/ertekelesi-szempontok
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Köszönöm a figyelmet!
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