„Ami odafönt van, azt keressétek.”
(Kol 3,2)
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A Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia (GTDK) a Gál Ferenc Főiskolán korábban három alkalommal
megrendezett Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia (KKTDK) hagyományait folytatja.
Az első KKTDK 2008 májusában volt a történelmi egyházak Kárpát-medencében működő teológiai
intézményeiben tanuló magyar hallgatók tudományos diákköri konferenciájaként. A 2010 áprilisában tartott
második és a 2011 novemberében rendezett harmadik KKTDK már szélesebbre tárta kapuit: a hitéleti szakosok
mellett világi szakos keresztény hallgatókat, valamint a Kárpát-medencében a magyarsággal történelmileg együtt
élő népek fiataljait is fogadta, akik saját anyanyelvükön szívesen vállalkoztak kutatási eredményeik nemzetközi
megmérettetésére.
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I. A 2017. évi GTDK célja
A Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Főiskola – szegedi Teológiai, valamint
Társadalomtudományi és Szociális Képzési Karainak, szarvasi Pedagógiai Karának és mezőtúri
Mezőgazdasági Intézetének küldetésére építve – új sorozatot indít: első alkalommal hirdeti meg a
Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát (GTDK), amelyre magyarországi, határokon túli,
valamint távolabbi országok felsőoktatási intézményeiben tanuló magyar, illetve a magyar kultúrát
befogadó keresztény (katolikus, református és evangélikus) hallgatókat vár. Mindazokat, akik akár a
történelmi egyházak által fenntartott, akár állami intézményekben tanulnak, mind hitéleti, mind egyes
világi szakokon.
A GTDK kárpát-medencei meghívást közvetít, amikor az itt élő magyar hallgatók köréből
továbblépve, magyarországi tudományos megmérettetésre hívja azokat a magyar, illetve a magyar
kultúrát befogadó diákokat is, akik Európa és a világ más országaiban tanulnak. A társadalom számára
alapvetően fontos a hivatásukra elmélyült tanulmányokkal, magas szinten felkészült, szakmai
megmérettetésekben már tapasztalatokat szerzett fiatalok jelenléte és példaadása. Mindez különös
hatással jelentkezik, amikor a keresztény közösségek erejével nyilvánul meg, és a nemzetet és Európát
megtartó keresztény kultúra alapjainak ápolásával, erősítésével teljesíti küldetését. A konferencia
résztvevői ily módon keresztény örökségünk őrzői, fejlesztői.
A GTDK nemzetközi konferencia: a Kárpát-medence tájairól és más országokból várt résztvevők
sok kulturális közösség üzenetét, tapasztalatát hozhatják, ami sajátosan szolgálhatja a magyar és a vele
együtt élő, a magyarokat és a magyarságot elfogadó népek kultúrája, és ennek révén az európai kultúra
fejlődését. Ennek eszköze az anyanyelv művelését legmagasabb szinten segítő tudományos
nyelvhasználat, ami nélkülözhetetlen alapja a más nyelveken is elvárt tudományos teljesítménynek.
A konferencia célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó keresztény hallgatók tudományos
eredményeinek bemutató és értékelő fóruma legyen, amivel ösztönözi a diákokat elmélyült tudományos
munkára, kutatásokra. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg
legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését,
törekvést a teljes igazság körbejárására.
A konferencia Gerhardus, a lombardiai származású Szent Gellért püspök életpéldájának máig tartó
hatására is irányítja a figyelmet, aki a már keresztény Nyugat-Európából érkezve, Imre herceg
nevelőjeként, majd az egykori Csanádi Egyházmegye első püspökeként is társa és segítője volt Szent
István királyunknak a magyarság európai megmaradását és erősödését biztosító keresztény állam
megszervezésében.
II. Általános részvételi feltételek
A Gál Ferenc Főiskola által meghirdetett Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián (GTDK)
azok vehetnek részt, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) Magyarországon vagy más országokban a történelmi egyházak által fenntartott vagy állami
főiskolákon, egyetemeken tanuló keresztény (katolikus, református vagy evangélikus) hallgatók,
ily módon keresztény örökségünk őrzői, fejlesztői;
b) magyar, illetve a magyar kultúrát befogadó hallgatók;
c) nappali vagy levelező tagozatos hallgatók;
d) hitéleti vagy világi szakokon tanulnak;
e) alap- vagy osztatlan mesterképzések legalább másodéves hallgatói, vagy osztott
mesterképzéseken vesznek részt;
f) dolgozatuk benyújtásakor jelenlegi szakjukon még nem rendelkeznek abszolutóriummal.

2

III. A GTDK menete
A Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián (GTDK) az alábbi módon lehet részt venni:
a) Jelentkezés és a pályamunka benyújtása
A részvételhez a jelentkező hallgatónak a GTDK webes felületen regisztrálnia kell magát, és ezzel
együtt fel kell töltenie magyar nyelven készített pályamunkáját, amely a graduális képzési idő
alatt a témavezető tanárral történt rendszeres konzultációval készült.
A jelentkezéshez mellékelni kell a témavezető támogató nyilatkozatát is.
b) Első forduló: a pályamunka elbírálása
A pályamunkát a GTDK szervező bizottság felkérésére egymástól függetlenül két szakértő bírálja
el, és maximum 50 pontot állapíthat meg. Az általuk adott pontszámok átlaga adja az előzetes
bírálati szakasz pontszámát, amely legfeljebb 50 pont értékben számít be a végső eredménybe.
A bírálók munkáját belső jegyzőkönyvek rögzítik. A bírálók személyét nem hozzák
nyilvánosságra, de a bírálathoz a pályázó személyes jogosultságával hozzáfér az on-line
rendszerben.
c) A szegedi döntő résztvevőinek kiválasztása
Azok a jelentkezők kaphatnak meghívást a GTDK szegedi döntőjére, akik az első fordulóban a
zsűri döntése alapján az előzetes bírálat során legalább 30 pontot értek el.
Nagyobb számú résztvevő esetén a zsűri szekciónként határozza meg a döntőre szóló meghívás
ponthatárát. Az értesítést a webes felületen, illetve e-mailen kapják meg a résztvevők.
d) Második forduló: részvétel a döntőn
A GTDK szegedi két napos döntőjén a pályamunkát 20 perces előadás keretében kell bemutatni
és védeni az előre megismert szakértői bírálat alapján. Az előadás szövegét, illetve a prezentációs
anyagot fel kell tölteni a webes felületre.
A döntőn a zsűri maximum 50 pontra értékelheti a pályázó teljesítményét.
e) Eredményhirdetés és díjak
Eredményhirdetésre a konferencia döntőjének második napján kerül sor.
A zsűri – az első és a második forduló pontjainak összesítése alapján – szekciónként első,
második és harmadik helyezést állapíthat meg. Nagyobb számú pályamunka fogadása esetén a
szekciók műhelyeket hoznak létre, az értékelést műhelyenként végzik.
A második fordulóra meghívott pályamunkák konferenciakötetben, valamint a döntőn helyezést
elért pályamunkák – tudományos közleményként véglegesített változatukban –
tanulmánykötetben is megjelennek.
IV. A GTDK szekciói
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biblikus tudományok
Szisztematikus teológia
Pasztorális és gyakorlati teológia
Keresztény egyház- és művelődéstörténeti
Filozófia és etika
Valláspedagógia, kateketika
Pedagógia és pszichológia
Szociális tudományok
Agrártudományok

V. Elvárások a pályamunkával szemben
1.

Téma meghatározása
A pályamunkának tudományosan és formailag is igényesek kell lennie, és a GTDK szekciói
egyikének körébe kell tartoznia. A GTDK-n olyan pályamunkákat is érdemes bemutatni, melyek a
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magyarországi OTDK felhívások alapján is készülnek, illetve amelyekből szakdolgozatokat
terveznek, de mint olyat még nem nyújtották be.
2.

Plágium kizárása
Azon dolgozatokat, amelyek esetében a bizottság bizonyítottnak látja, hogy készítője megsértette
mások szerzői jogait, a bizottság automatikusan kizárja.

3.

Formai követelmények:
a) A dolgozat.
‒ A dolgozat címlapján kizárólag két dolog szerepelhet (minden egyéb információt a
Jelentkezési Lapon kell feltüntetni):
 a dolgozat címe,
 a dolgozat jeligéje.
‒
A dolgozaton a következőknek sem szabad szerepelnie:
 a szerző neve,
 a felsőoktatási intézmény neve,
 a témavezető neve és beosztása.
‒ A dolgozatot nyomdakész állapotban, csatolt fájlban kell feltölteni a webes felületen
történő jelentkezéskor. Sem a jelentkezést, sem a dolgozatot nem kell postai úton
megküldeni.
A dolgozat szerkesztése:
 A szöveg tagolása új sorkezdéssel oldható meg.
 Nyelv: magyar.
 Terjedelem: maximum 50 oldal
 Betűtípus: Times New Roman; betűméret: 12 pont; sortávolság: 1,5
 Tördelés: a szöveg folyamatos legyen, bekezdés: sorkizárt; oldalszám: lap alján
Kérjük a terjedelmi határok szigorú betartását!

‒

‒

Összefoglaló (rezümé):
A Jelentkezési Lapon kialakított rovatban kell rögzíteni a dolgozat tartalmáról készített
összefoglalót maximum 2000 karakter terjedelemben.
Az összefoglaló tartalmazza a kutatás célja, módszerei, eredményei és a levonható
következtetések rövid kivonatát, aminek szövege folyamatos legyen, 1-es
sortávolsággal.

VI. Költségek
A GTDK-n regisztrációs és részvételi költség nincsen. A rendezők biztosítják a szállást és az
ellátást az előadóknak. Az utazást a résztvevőknek kell megoldaniuk.
VII. Határidők
Jelentkezés és a dolgozat benyújtása:
A konferencia időpontja:
A konferencia helyszíne:

2017. január 13.
2017. február 23-24.
Gál Ferenc Főiskola, Szeged, Dóm tér 6.

Várjuk a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián,
„A keresztény európai kultúrát szolgáló magyar tudományos nevelés konferenciáján”!
Szeged, 2016. május 2.
Dr. Kozma Gábor
rektor, a konferencia igazgatója
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