
 
OTDK jelentkezés 
Fontos tudnivalók!  
 
Az OTDT online regisztrációs rendszere működik! A legtöbben már megkapták a linket, és a 
tavaszi fordulóból továbbjutottak a jelszót is. Kérjük, aki még nem regisztrált, az ezt a 
napokban mindenképpen tegye meg!  
 
Kari leadási határidő: 2010. november 29. 
 
A dolgozatokat, valamint az OTDT honlapjáról elérhető jelentkezési 
lapokat és a szekciók által kért egyéb dokumentumokat a Karról 
összesítve kell továbbküldeni, ezért kérjük, mindenki a saját 
diákkörében, a szakos vezetőknél adja le az anyagait. 
 
Az egyes szekciók formai követelményeiről az OTDT honlapján keresztül tájékozódhatnak!  
Segítségül kiemeltük a honlapokról a minden jelentkezőre egyaránt vonatkozó, valamint az 
egyes szekciók esetében eltérően beküldendő anyagok listáját:  
 
OTDT számára beküldendő dokumentumok valamennyi szekcióban: 
 
1. a nevezés on-line regisztrációja; 
2. az on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott változata, a hallgató aláírásával ellátott 1 
eredeti példánya; 
3. a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban a szekció felhívásában kért 
formában; 
4. a bemutatásra szánt pályamunka és az 1 oldalas összefoglaló elektronikus feltöltése az 
OTDT rendszerébe; 
6. osztatlan, MA képzésben végzettek esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos 
dokumentum másolata, valamint a témavezetıvel tett közös nyilatkozat az OTDT 
honlapján a XXX. OTDK központi felhívásban közzétett tájékoztató szerint. 
 
(Az OTDK-ra nevezett hallgatókról az összesített jegyzéket a beérkezett nevezési lapok 
alapján a Kar állítja össze!) 
 
Szekciók számára beküldendő dokumentumok:  
 
Humán Tudományi Szekció 
 
1. az aláírt nevezési lap 1 másolati példánya; 
2. a pályamunka 3 példányban és CD-n (a dolgozaton név nem szerepelhet, csak jelige); 
3. a pályamunkáról írt egyoldalas magyar nyelvő összefoglaló 2 példányban és on-line 
formában; 
 
( A nevezési díj számlakérő lapjának másolatáról, valamint a küldő intézmény összesített 
jegyzékéről az OTDK-ra nevezett hallgatókról a Kar a beérkezett nevezési lapok alapján 
gondoskodik!). 
 
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció  



 
1. a dolgozat összefoglalója 3 kinyomtatott példányban (intézményenként összegyűjtve, a 
dolgozatokkal együtt);  
2. az aláírt nevezési lap másolata;  
3. a dolgozat 3 kinyomtatott példányban (intézményenként összegyűjtve);  
4. a dolgozat és az összefoglaló elektronikus változata (e-mail: otdk2011@kefo.hu);  
5. biztonsági okokból javasoljuk a dolgozatot és az összefoglalót a nyomtatott változatnak 
megfelelő pdf formátumban CD lemezre kiírva is elküldeni.  
 
Társadalomtudományi Szekció 
 
1. az aláírt nevezési lap 1 másolati példányát; 
2. a pályamunka csatolt rezümével ellátott 3 példányát, nyomtatott (bekötött, befűzött) és 
elektronikus adathordozón (CD lemezen), illetve e-mailben (otdk@zskf.hu) névvel ellátott és 
jeligés változatot (mindkettőt rezümével) egyaránt, 
- A pályamunka három példányán a címoldal eltérő: két példányon csak a dolgozat címe és a 
jelige szerepelhet (ezek kerülnek a bíráló tanárokhoz), egy példányon pedig a szerző nevét, a 
dolgozat címét, a küldő intézmény nevét, továbbá a konzulens tanár nevét, tudományos 
fokozatát és beosztását kell feltüntetni. 
- A pályamunka megfelelő példányaihoz csatolt összefoglaló (rezümé) két példányán az 
összefoglaló szövegen túl csak a dolgozat címe és a jelige szerepelhet (ezek kerülnek a bíráló 
tanárokhoz), egy példányon pedig a szerző nevét, a dolgozat címét, a küldő intézmény nevét, 
továbbá a konzulens tanár nevét, tudományos fokozatát és beosztását kell feltüntetni. 
( A következőket a szakok, és ebből a Kar állítja össze:  
- összesítve valamennyi rezümét elektronikus adathordozón (CD lemezen) 
- a szállást és ellátást igénylők névsorát 
- a nevezési díj befizetési csekkjéről vagy az átutalási bizonylatról készült másolatot. 
 


