Tájékoztató az OTDK versenyen való részvételről - Pszichológia szak

Az OTDK-ra kétévente kerül sor, legközelebb 2019 tavaszán rendezi azt az ELTE.
Az OTDK-ra az Intézetünk által szervezett házi TDK konferencián kvalifikálhatják magukat a
hallgatók. 2018-ban tavasszal és ősszel is tartunk. Házi TDK konferencián csak aktív (!)
hallgatói jogviszonnyal lehet indulni, de az OTDK-n (sikeres házi TDK után) az
abszolutóriumot követő egy éven belül is bemutathatja a dolgozatát a hallgató (példa: a
harmadéves hallgató 2018 tavaszán bemutatja házi TDK-n a dolgozatát, kijut az OTDK-ra és
ott Károlisként szerepel 2019 tavaszán akkor is ha máshol tanul MÁ-sként, vagy éppen nem
folytatja felsőoktatási tanulmányait).
A házi TDK-ra dolgozattal lehet jelentkezni melynek akár több szerzője és több témavezetője
(külsős is!) lehet. A 2018 őszi házi TDK verseny november 23-án lesz a Pszichológia
Intézetben előreláthatólag 8 és 14 óra között. A versenyre jelentkezni dolgozat leadásával
lehet, a határidő: november 11. 23:59 perc. A dolgozatot a karolitdk@gmail.com címre kell
küldeni (amennyiben valakinek kérdése van, NE erre a címre írjon, hanem a TDK
felelősöknek a lenti elérhetőségeken!). Csak akkor küldhet a hallgató dolgozatot, ha elolvasta
mind a központi felhívást mellékletekkel (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas), mind a mi
szekciónk felhívását (http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei). Utóbbiban szerepelnek
a formai követelmények és az értékelés szempontjai. Egy névvel és egy név nélkül ellátott
verziót kell küldeni (PDF-ben). A dolgozatnak lesz egy írásbeli értékelése, mely az
összpontszám felét adja. A másik felét a szóbeli bemutatás után kapja az adott zsűritől. Az,
hogy valaki kijut-e az OTDK-ra, az írásbeli dolgozat és annak szóbeli (15 perces)
prezentációjának összesített értékelésétől függ. Az értékelési rendszer, szempontok
megegyeznek az ODTK-éval.
Azok, akik kijutnak az OTDK-ra, az OTDT-től levelet fognak kapni, amiben minden
tudnivaló benne lesz. Ezután 30 napon belül fel kell tölteniük a végleges anyagot az OTDT
rendszerébe a levélben leírt módon.
Az OTDK-n való részvétel az MA felvételin többletpontokat eredményez.
Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésre
takacs.szabolcs.dr@gmail.com címen!
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