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A PIQ & LEAD KONCEPCIÓ ALKALMAZÁSA A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN 

A KJE tehetséggondozásában kiemelt szerepe van a tudományterületekhez és diszciplínákhoz kapcsolódó 
kutatásoknak, emellett az alkalmazott kutatási tevékenységnek. Mind a nappali, mind a levelező hallgató 
esetében támogatandó a használó központú kutatás, az alkalmazott tudományok művelése.  

Ez utóbbi kereteit az egyetemen bevezetett PIQ & Lead program határozza meg. A Profession kritériumban a 
TIDK-tevékenység fejleszti a képzési szintnek és a tudományterületnek megfelelő személyes és szakmai 
professzionalizmust, amely tartalmazza a személyiség szakmára és tudományos megnyilatkozásra való 
alkalmasságát, szakmafelfogást és -elméleteket, a tudományterület nemzetközi és nemzeti trendjeit, a szakmai 
gyakorlat nézőpontjait: a szakmai szervezetek és működésük modelljeit, a szakterület szolgáltatásait, a 
szakterület vevőinek ismeretét, a vevőkkel való kommunikáció és viselkedés modelljeit, a szakmakutatás 
szintnek megfelelő trendjeit. Az Innovation kritérium esetében a TIDK-tevékenység fejleszti azokat a 
képességeket, melyeknek célja a szakmai szervezetek, folyamatok, termékek és szolgáltatások kutatása, a 
szakmai innovációk megismerése, az innováció tervezés/design folyamatainak, a kapcsolódó tudás-, 
technológia- és értéktranszfer eljárásainak, a szellemi tulajdonnal való gazdálkodás mikéntjének elsajátítása. A 
Quality kritérium esetében a tehetséggondozási modell tartalmazza az egyes szakterületek minőségi 
követelményeit, a kialakult standardok elsajátítását, a szervezeti minőség fejlesztése nézőpontjait és 
szakterület-specializált minőségi modelljeit és eljárásait. A Lead kritériumban a tehetséggondozási tevékenység 
célja a vezetésre való alkalmasság kialakítása kutatási projektek esetében is. Személyes vezetői, csoportvezetői, 
projektvezetői kompetenciafejlesztés mellett a vállalkozásfejlesztés, valamint a vállalkozások, tevékenységek, 
személyek, vezetők értékelése, az innovációk alkalmazása is fontos célkitűzés. 

A PIQ & Lead Personal mentorálási rendszer meghatározza a KJE hallgatóinak TIDK támogatási követelményeit. 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DIÁKKÖRI MOZGALOM CÉLJA, HOGY  

a) a hallgatókat megismertesse a tudományos kutató munkával, a hallgatók „elsajátítsák az érvelés 
képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a 
másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti 
tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói tulajdonságok”,1 

b) lehetőséget teremtsen a hallgatók számára a tantárgyi kötelezettségek teljesítésén túlmutató szakmai 
önképzésre,  

c) lehetőséget biztosítson olyan szakmai, emberi kapcsolatok kialakítására a Egyetemhallgatói és oktatói 
között, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hallgatókban kialakuljon a kitartó szakmai munka 
iránti igény, a szakmai igényesség, elsajátítsák a szakmai tudományos-kutató munka végzésének 
képességét,  

d) az intézmények oktatói, kutatói számára biztosítsa a hallgatók szakmai tevékenységének 
megismerését.  

A PROFESSZIÓ KÖZPONTÚ TEHETSÉGMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG CÉLJA, HOGY 

a.) a hallgatók megismertetése a cégek, szervezetek innovációs és minőségfejlesztési tevékenységével, 
annak megismerése, mit jelent a K+F+I+E tevékenység, 

b.) lehetőséget nyújtson a hallgatóknak arra, hogy a kooperatív és gyakorlati duális képzések, egyéb 
gyakorlatok keretében képzésben részesüljenek az innováció és minőségmenedzsment tevékenységek 
és projektek menedzselése, az innovációs lánc értelmezése témáiban. 

                                                                 

1 http://TIDT.hu/cms/TIDK/tudomanyos-diakkor/  
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c.) lehetőséget nyújtsanak a cégekkel, a szervezetek munkatársaival innovációs, kutatási és gyakorlati 
feladatok elsajátítására. 

d.) Tegye lehetővé a cégek, külső szervezetek számára az innovatív ötletek megismerését, ösztönözze a 
cégeket a hallgatói innováció fejlesztésére és támogatására. 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DIÁKKÖRI MUNKA SZERVEZETI KERETEI 

2. § (1) A Kodolányi János Egyetem, az Alkalmazott Tudományok Egyeteme cím elnyerését követően a 
tehetséggondozás tudományos diákköri kereteit kiterjeszti az innovációs tevékenységre is. 

(2) Az Egyetem bármely nappali vagy levelező, valamint távoktatási tagozatos alap- vagy mester-
képzésben, valamint felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója – tanulmányi 
kötelezettségeinek teljesítése mellett, azon túlmenően – tudományos diákköri munkában, innovációs 
programban vehet részt, amennyiben valamely témakör, tudományterület mélyebb megismerése 
érdekében – az Egyetem valamely oktatójának, vagy a gyakorlóhely, cég, munkahelyi mentorának 
szakmai támogatásával – önálló kutatómunkát végez és annak eredményeit Tudományos Diákköri 
dolgozat formájában, vagy innovációs portfólióban összegzi és mutatja be.  

(3) Az Egyetem hallgatói tudományos diákköri munkát és innovációs fejlesztő tevékenységet a Kodolányi 
János Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa által biztosított szervezeti keretek között folytathatnak.  

A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DIÁKKÖRI TANÁCSA  

3. § (1) A Kodolányi János Egyetem Tudományos és Innovációs Diákköri Tanácsa (továbbiakban: KJE TIDT) a 
rektor felügyelete alatt áll, amely felügyeletet átruházott hatáskörben a tudományos rektorhelyettes 
látja el.  

(2) A KJE Tudományos és Innovációs Diákköri Tanácsának tagja:  

a) a KJE TIDT elnöke,  

b) a KJE TIDT titkára,  

c) tagjai: a képző intézetek TIDT elnökei  ( szakterületi, továbbképzési, nemzetközi képzési), 1 fő 
nappali, 1 fő levelező, 1 fő távoktatási, 1 fő szakirányú továbbképzésen tanuló, 1 fő külföldi 
hallgató, 1 fő Erasmus mobiltásra érkező hallgató.  

(3) A KJE TIDT elnökét a tudományos diákköri (továbbiakban: TIDK) munkában nagy tapasztalatokkal 
rendelkező főiskolai, egyetemi tanárok, illetve docensek közül a TIDT tagjainak javaslata alapján, a 
Egyetem Tudományos Tanácsának egyetértésével a rektor nevezi ki 3 év időtartamra, amely legfeljebb 
2 alkalommal meghosszabbítható.  

(4) A KJE TIDT elnökének megbízatása megszűnik:  

a) tisztsége időtartamának lejártával,  

b) az Egyetemmel fennálló alkalmazotti jogviszony megszűnésével,  

c) az Egyetemmel fennálló alkalmazotti jogviszony megszűnése nélkül is, ha kikerül annak a 
szervezetnek az állományából, ahol megválasztották,  

d) lemondásával,  

e) tartós akadályoztatása esetén,  

f) ha delegáló javaslatára a KJE TIDT visszahívja.  

(5) A KJE TIDT elnöke, az intézeti TIDT-k elnökei megbízatásuk alatt képviselik az Egyetemet az OTIDT 
Szakmai Bizottságaiban.  
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(6) A KJE TIDT titkárának feladata a KJE TIDT munkájának koordinálása, a KJE TIDT üléseinek előkészítése 
és a jegyzőkönyv elkészítése.  

(7) A KJE TIDT titkárát a TIDT elnök és a tudományos rektorhelyettes egyetértésével a rektor nevezi ki 3 év 
időtartamra, mely legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.  

A KJE TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK MŰKÖDÉSE 

4. § (1) A KJE TIDT szükség szerint, de félévenként legalább kétszer tart ülést.  

(2) A KJE TIDT rendkívüli ülést tart, ha 

a) az elnök vagy valamelyik intézeti TIDT javasolja, vagy  

b) az Egyetem rektora, illetve a TIDT munkájáért felelős tudományos rektorhelyettes összehívja.  

(3) A KJE TIDT akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van.  

(4) A KJE TIDT határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a KJE TIDT elnökének 
szavazata dönt.  

(5) A KJE TIDT feladatai:  

a) kidolgozza az Egyetem Tudományos Diákkörének Szervezeti és Működési szabályzatát,  

b) összehangolja a TIDK-tevékenységet az egyes intézeteken belül és az intézetek között,  

c) segíti a TIDK-munka népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését, az arra alkalmas 
dolgozatok publikálását, hasznosítását,  

d) minden évben megszervezi az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciát, jóváhagyja a 
TIDK-dolgozatok bírálati rendszerét, dönt az intézményi konferencián helyezést elért dolgozatok 
OTDK-ra történő nevezéséről.  

e) kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságaival, továbbá szakmai, 
tudományos szervezetekkel és egyesületekkel,  

f) biztosítja az adatszolgáltatást az OTDT felé az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia 
megrendezéséről, valamint az OTDK részvételre javasolt dolgozatokról,  

g) dönt a TIDK-feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elosztásáról,  

h) közreműködik a TIDK-munka támogatását szolgáló pénzeszközök gyűjtésében,  

i) az Egyetem vezetőinek felkérésére rendszeresen beszámol a TIDT tevékenységéről, 

j) együttműködik a KJE kutatói műhelyeivel 

INTÉZETI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DIÁKKÖRI TANÁCSOK (INTÉZETI TIDT-K) 

5. § (1) Az Intézeti TIDK munkát az intézet igazgatójának felügyelete alatt működő Intézeti Tudományos 
Diákköri Tanács látja el. 

(2) Az Intézeti TIDT létszámát az intézetigazgató határozza meg, az intézeti tanszékek javaslata alapján. Az 
Intézeti TIDT tagjait az oktatási szervezeti egységek, hallgató tagjait a diákkörök vagy hallgatói 
közösségek, szakkollégiumok delegálják. A hallgatói delegáltak megbízatása egy tanévre szól és egy 
évvel meghosszabbítható. Az oktatói delegáltak mandátumának időtartamáról az oktatási szervezeti 
egységek döntenek.  

(3) Az Intézeti TIDT elnökét a rektor vagy az általa átruházott hatáskörben megbízott személy bízza meg 3 
éves időtartamra, mely megbízás két alkalommal meghosszabbítható.  
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(4) Az Intézményi TIDT elnökének megbízatása megszűnik:  

a) tisztsége időtartamának lejártával,  

b) lemondásával,  

c) tartós akadályoztatása esetén,  

d) ha a delegáló javaslatára az Intézeti TIDT visszahívja.  

(5) A KJE Intézeti Tudományos és Innovációs Diákköri Tanácsai az alábbiak: 

a) Fenntartható Gazdaság Intézet TIDT 

b) Jól-léti Társadalom Intézet TIDT,  

c) Továbbképzési és Felnőttképzési Intézet TIDT  

d.) Nemzetközi Képzések Intézete TIDT 

e.) ……………………………………. további intézetek 

(6) Az Intézeti Tudományos Diákköri Tanácsok feladatai  

a) segítik és koordinálják az Intézeti TIDK tevékenységet,  

b) elősegítik, hogy a hallgatók megismerjék az oktatási szervezeti egységek, valamint a kuta-
tóműhelyek által javasolt TIDK témákat és az azokat konzultáló oktatókat és kutatókat,  

c) az intézet által rendelkezésre bocsájtott infrastruktúra és tárgyi eszközök segítségével biztosítják a 
Tudományos Diákköri tevékenységhez szükséges dologi eszközöket és a működési feltételeket,  

d) megszervezik a hallgatók TIDK munkáját elősegítő felkészítő kurzusokat a kar oktatóinak, kutatóinak 
bevonásával,  

e) gondoskodnak az elkészült TIDK dolgozatok összegyűjtéséről,  

f) aktívan közreműködnek a KJE-szintű TIDK konferencia megszervezésében,  

g) javaslatot tesznek a kiemelkedő TIDK munkát végző hallgatók, a TIDK munkát segítő oktatók, 
kutatók és egyéb közreműködők munkájának elismerésére,  

h) beszámolnak az Intézeti TIDT és TIDK tevékenységéről az intézeti vezetők felkérésére,  

i) részt vesznek az intézeti és KJE szintű TIDK pályázatok elkészítésében, 

j) gondoskodnak az Országos Tudományos Diákköri Tanács által támogatott Tehetségútlevél 
Programban részt vevő, „Tehetségútlevéllel” rendelkező hallgatók TIDK munkába történő 
bekapcsolódásáról, 

k) évente tájékoztatják a hallgatókat a szervezeti egységük (intézet, tanszék), valamint a Kutatási 
egységek által meghirdetett TIDK témákról, a konzulens oktatókról és kutatókról,  

l) figyelemmel kísérik és értékelik a konzulens/témavezető oktatók és kutatók munkáját,  

m) a konzulens/témavezető véleménye alapján – indokolt esetben – kedvezményben részesítik az 
eredményes TIDK munkát végző hallgatókat (témához kapcsolódó tanulmányi kötelezettségek, 
feladatok alól történő felmentés stb.),  

n) elősegítik az intézményi szintű TIDK és az OTDK konferenciákhoz az oktatók és kutatók bevonását. 

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 

AZ INTÉZMÉNYI SZINTŰ TIDK KONFERENCIA MEGSZERVEZÉSE 
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6. § (1) Az ITDK a KJE tudományos szervezeti egysége, amelynek irányítása a tudományos rektorhelyettes 
hatásköre. 

(2) Az ITDK Tanácsa az ITDK elnökéből, az intézeti oktatói és hallgatói képviselőkből és titkárból áll. 

(3) Az ITDK tevékenységét a PIQ & Lead Personal standardnak megfelelő minőségszempontok alapján, 
saját ügyrendjében végzi Rektori utasítás formájában. 

(4) Az ITDK-ban végzett oktatói tevékenység elszámolását az Intézet adminisztrálja az éves munkaterhelés 
keretében, az eredményes TDK dolgozat alapján a mentori tevékenység elszámolásához hasonlóan 

(5) Az intézményi szintű Tudományos és Innovációs Diákköri Konferenciát (továbbiakban: Konferencia) a 
KJE TIDT irányításával az Intézeti TIDT-k szervezik minden tanév őszi félévében a szorgalmi időszak 
végén, és a tavaszi félévben akkor, ha erre van hallgatói érdeklődés 

(6) A Konferencia pontos idejének és helyszínének meghatározásról a KJE TIDT dönt a KJE Tudományos 
Diákköri Tanácsának javaslata alapján.  

(7) A következő évi Konferencia előzetes felhívását minden tanév tavaszi félévének végén teszi közzé a KJE 
TIDT, a meghirdetett TIDK időpontja a szorgalmi időszak kezdetén válik véglegessé.  

(8) A KJE TIDT minden tanév első TIDT ülésén dönt a jelentkezési és beadási határidőkről, valamint a 
dolgozatok és a tartalmi összefoglalók (rezümék) tartalmi és formai követelményeiről. A jelentkezés 
módját, valamint a jelentkezési és a dolgozatok beadási határidőit minden évben a KJE TIDT a 
szorgalmi időszak kezdetén megjelenő végleges felhívás tartalmazza.  

(9) A Konferenciával kapcsolatos információkat a KJE TIDT a KJE honlapján és plakátokon teszi közzé, 
valamint továbbítja azokat a hallgatók felé Neptun üzenetek formájában is.  

(10) A KJE TIDT a Konferencia felhívásával egy időben gondoskodik a dolgozatok és innovációk és a tartalmi 
összefoglalók (rezümék) tartalmi és formai követelményeinek honlapon történő közzétételéről és 
elérhetőségéről is. Ezek a honlap állandó részei, az esetleges változásokkal javítva. 

(11) A KJE hallgatói jogviszonyban lévő bármely nappali, levelező vagy távoktatási tagozaton, alap- vagy 
mesterképzésben, valamint felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója benyújthat 
TIDK dolgozatot vagy portfóliót.  

(12) Több szerző közösen is nyújthat be dolgozatot, valamint egy hallgató több dolgozatot is benyújthat 
ugyanarra a konferenciára.  

(13) TIDK dolgozat készíthető belső és/vagy külső konzulens(ek)/témavezető(k) segítségével, vagy 
konzulens/témavezető oktató, kutató segítsége nélkül is. Amennyiben a hallgató konzulens(ek) 
segítségével készítette dolgozatát, a dolgozat benyújtásához a konzulens(ek)/témavezető(k) 
jóváhagyása szükséges.  

(14) A hallgatói jogviszony ideje alatt készített és a Konferencián bemutatott dolgozat alapján készíthető, 
benyújtható szakdolgozat, de a már elkészült és beadott szakdolgozat nem nyújtható be TIDK-
dolgozatként.  

(15) A Konferencia szekcióinak kialakítását, valamint a benyújtott dolgozatok szekciókba történő 
besorolását a KJE TIDT végzi a benyújtott dolgozatok számának és témaköreinek figyelembe 
vételével.  
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(16) A konferencia lebonyolításához a technikai feltételeket minden évben a KJE Rektori Koordinációs 
Központ (rendezvényszervező irodája) biztosítja. 

A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA ÉRTÉKELÉSE ÉS DÍJAZÁSA 

7. § (1) A benyújtott dolgozatokat a Konferencia előtt a KJE TIDT által felkért oktatók – az adott szakterület 
képviselői – előzetesen írásban értékelik. Minden dolgozatot két oktató bírál az 1. számú mellékletben 
található szempontok és pontozási rendszer alapján. A bírálati szempontok és a pontozási rendszer 
követik az OTIDT által az Országos Tudományos Diákköri Konferencián alkalmazott elveket.  

(2) A szekciók zsűritagjait és elnökeit a KJE TIDT javaslata alapján a KJE tudományos rektorhelyettese és a 
KJE TIDT elnöke kéri fel legalább a Konferenciát megelőző 3 héttel. A szekció titkári feladatait a zsűri 
egyik tagja látja el, a szekció elnökének felkérésére. 

(3) A Konferencián az előzetesen írásban bírált – és arra alkalmasnak tartott – dolgozatok kerülhetnek 
bemutatásra. Bemutatható a dolgozat, ha a két írásbeli bírálat átlagpontszáma meghaladja a 
maximálisan adható pontok 40 %-át.  

(4) Amennyiben a két bírálat pontszáma között jelentős – 15 pontot meghaladó – különbség van, a 
dolgozat bírálatára a KJE TIDT harmadik bírálót kér fel. A három bírálat alapján a KJE TIDT dönt az adott 
dolgozat pontszámáról.  

(5) Amennyiben az írásbeli bírálat során felmerül annak a gyanúja, hogy az adott dolgozatot nem a 
megjelölt szerzők készítették, illetve ha a dolgozat jelentős mértékben tartalmazza már megjelent 
cikkek, könyvek, tanulmányok megfelelő hivatkozás nélküli átvételét, akkor a dolgozat kizárásra kerül. 
Erről a KJE TIDT elnöke a hallgatót írásban értesíti a Konferencia előtt, így a dolgozat a konferencián 
nem mutatható be.  

(6) A dolgozat végső pontszámát az adott szekció zsűritagjai és zsűri elnöke határozza meg a dolgozat 
szóbeli bemutatása, valamint a hallgatók által a Konferencián bemutatott vitakészség és az adott 
tudományterületen szerzett szakmai jártasságuk alapján.  

(7) A Konferencián a szekció zsűri tesz javaslatot az egyes szekciókban a dolgozatok sorrendjére, 
díjazására, valamint az adott dolgozatnak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való 
részvételére.  

(8) A zsűri által meghatározott pontszámokat, sorrendet és OTDK-részvételre vonatkozó javaslatot a 
szekció jegyzőkönyvében rögzíteni kell. A jegyzőkönyv vezetését a szekciók titkárai végzik. A szekció 
minden zsűritagja a szekcióülések befejezése után aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet.  

(9) Bármely dolgozat javasolható az OTDK-n történő részvételre, ha az adott szekció zsűrije azt arra 
alkalmasnak találta és a dolgozat szerzője/szerzői/ az Egyetem alap- vagy mesterképzésben részt vevő 
hallgatója/hallgatói/. Az idegen-nyelvű szekciókban bemutatott dolgozatok szerzői – továbbjutás 
esetén – kötelesek a dolgozathoz magyar nyelvű tartalmi összefoglalót (rezümét) készíteni.  

FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSA, ELBÍRÁLÁSA  

8. § (1) Amennyiben a benyújtott dolgozatok szerzői a dolgozatok értékelése során eljárási hibát tapasztalnak, 
jogorvoslati kérelmet (kifogást) nyújthatnak be a KJE Tudományos Diákköri Tanácsához. A kérelmet az 
adott évi Konferenciát követő 3 munkanapon belül írásban kell benyújtani.  

(2) A KJE TIDT – a szekció zsűritagjainak bevonásával – dönt a fellebbezés jogorvoslati kérelem 
elfogadásáról vagy elutasításáról.  
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(3) A fellebbezés jogorvoslati kérelem elfogadása esetén a KJE TIDT jogosult a szekció végeredményének 
megváltoztatására, amely ellen már további fellebbezésnek kifogásnak helye nincs.  

(4) A fellebbezés jogorvoslati kérelem elutasítása esetén a végeredményt a zsűri által előzetesen adott 
pontszámok és az eredeti sorrend határozzák meg.  

(5) A fellebbezés jogorvoslati kérelem benyújtását, valamint annak értékelését a szekció jegyzőkönyvében 
rögzíteni kell.  

AZ OTDK RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

9. § (1) A Konferencia szekcióinak jegyzőkönyveit a szekcióvezetők megküldik a KJE TIDT-nek. A KJE TIDT elnöke 
gondoskodik – az OTDT által meghatározott határidőn belül – a jegyzőkönyvek továbbításáról az OTIDT 
felé.  

(2) A KJE TIDT elnöke gondoskodik az OTDT felé az intézményi TIDK Konferenciával kapcsolatos minden 
olyan adat továbbításáról, amelyek igazolják, hogy az adott dolgozat jogosult az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián való részvételre.  

(3) Az OTDK részvételre javasolt dolgozatok szerzői az intézményi TIDK Konferenciát követően a megadott 
határidőig kötelesek dolgozatukat – az OTDT előírásainak figyelembe vételével – az OTDT on-line 
rendszerébe feltölteni. Ennek hiányában az OTDK részvételre tett javaslat nem érvényesíthető.  

(4) A következő Országos Tudományos Diákköri Konferencia felhívásának megfelelően az OTDK 
részvételre jogosult dolgozatok szerzői kötelesek gondoskodni dolgozatuknak az OTDK megfelelő 
szekciójába történő nevezéséről figyelembe véve az OTDT által meghatározott jelentkezési határidőket 
és a megfelelő szekcióban érvényes formai és egyéb nevezési feltételeket.  

(5) A KJE TIDT – az Egyetem anyagi lehetőségei függvényében – támogatja az OTDK-ra nevezett hallgatók 
részvételét, továbbá törekszik pályázati források bevonására is.  

A KJE TIDT ÉS AZ INTÉZETI TIDT-K ADMINISZTRATÍV FELADATAI  

10. § (1) A KJE TIDT elnöke gondoskodik az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciák 
dokumentumainak nyilvántartásáról, archiválásáról, valamint az adatszolgáltatásokról az intézményi 
Tudományos Diákköri Konferenciákról.  

(2) A benyújtott dolgozatokat és a bírálatokat a KJE az OTDK-ra való jelentkezésig őrzi. 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DIÁKKÖRI TANÁCS ELISMERÉSEI 

A HALLGATÓK EREDMÉNYES TIDK MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE 

11. § (1) Az intézményi és Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott dolgozatok szerzői számára az 
elért eredmény a Neptun tanulmányi rendszerben is rögzítésre kerül, melyről a KJE TIDT elnökének 
előterjesztése alapján a Tanulmányi Hivatal igazgatója gondoskodik, amennyiben az OTDK idején a 
korábban jogosultságot szerzett hallgató még az intézmény hallgatója. 

(2) A Konferencián díjat nyert dolgozatok anyagi és erkölcsi elismeréséről a KJE TIDT a rendelkezésre álló 
anyagi lehetőségek alapján – a tudományos rektorhelyettes egyetértésével – gondoskodik.  

(3) Az intézmény az eredményes Tudományos Diákköri munkát a hallgatók szakmai és szociális ösztöndíj 
pályázatainak elbírálásakor figyelembe veszi.  
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(4) A KJE TIDT elnök a hallgatók kérésére írásbeli igazolást ad ki az intézményi TIDK-n elért eredményről.  

(5) Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatókat a KJE TIDT javaslata alapján a 
rektor dicséretben részesítheti.  

(6) Az OTDK-n helyezést elért egy-szerzős dolgozat benyújtható szakdolgozatként, amelyet a szerző a 
záróvizsgán/államvizsgán megvéd. A többszerzős díjazott OTDK dolgozatok esetében a szerzőnek 
lehetősége van a dolgozat általa írt részeinek felhasználására, amit a dolgozat értékelésénél 
figyelembe kell venni.  

(7) Az innovációs típusú pályázatok díjazását külső cégek, szervezetek, intézmények is támogathatják, 
bármilyen módon és formában (egyéneknek, az intézménynek, tanszékeknek nyújtott projekt, 
ösztöndíj, szerződéses foglalkoztatás, díjpályázatok kiírása).  

A TIDK MUNKÁT SZERVEZŐK, VALAMINT A KONZULENS/TÉMAVEZETŐ OKTATÓK, KUTATÓK 
ELISMERÉSE 

12. § (1) A hallgatók TIDK munkáját kiemelkedően segítő oktatók, kutatók (műhelyvezetők, konzulensek), 
valamint a Konferencia szervezésében közreműködők munkájának elismeréseként az egyes Intézeti 
TIDT-k javaslata alapján a KJE TIDT javaslatot tesz a tudományos rektor-helyettes felé a kiemelkedő 
TIDK munkát végző kollégák elismerésére. Az elismerés alapja a konzultált dolgozatok száma és 
helyezése, illetve a javaslat az OTDK részvételre. Az elismerés lehet órakedvezmény és 
keresetkiegészítés. Ez utóbbi forrása a kiválósági támogatás.  

Az órakedvezmény a TIDK konferenciát követő félévben érvényesíthető heti egy tanóra elismerésével a 
kötelező óraszám terhére. Amennyiben a kötelező óraszám teljesített, a kedvezmény heti egy 
túlóraként kerül elszámolásra. 

(2) Az intézményi TIDK Konferencián a legsikeresebb konzulens oktatót, kutatót a KJE TIDT „A KJE 
legeredményesebb felkészítő tanára” címmel tünteti ki, melynek átadására ünnepélyes keretek között 
kerül sor.  

(3) A Tudományos Diákköri munka szervezését végző KJE és Intézeti TIDT elnökök és titkár a kiválósági 
támogatás terhére kereset-kiegészítésben részesülhetnek. Az intézeti elnökök esetében 4-8, az 
intézményi elnök és titkár esetében 15-20 darab dolgozat beérkezése esetén adható az 
órakedvezmény vagy egyéb támogatás. 

HATÁLYBA LÉPÉS, ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

13. § (1) A szabályzat a Tudományos Tanács döntéselőkészítési vitáját követően Rektori utasításként lép 
hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell először alkalmazni.  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

JELENTKEZÉSI LAP 

az Intézményi Tudományos és Innovációs Diákköri Konferenciára 

 

Személyes adatok 

Kérjük minden adat 
megadását! 

1. szerző 2. szerző 

A szerző neve:    

A szerző e-mail-címe:    

A szerző telefonszáma:    

A szerző szakja:    

Képzési forma:  nappali levelező távoktatás nappali levelező távoktatás 

Képzési helyszín: Székesfehérvár, Budapest Orosháza  Székesfehérvár, Budapest Orosháza  

A szerző évfolyama:    

Aktív félévek száma:    

A szerző NEPTUN-kódja:    

A pályamunka adatai 

A pályamunka címe magyarul:  

A pályamunka címe idegen nyelven 
(ha nem magyar nyelvű):  

A dolgozat jeligéje/azonosítója:  

A pályamunkát gondozó tanszék neve:  

A témavezető(k) adatai 

Személyes adatok 1. témavezető 2. témavezető 

A témavezető neve:    

A témavezető beosztása:    

 

Kérjük, fordítson! 
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 Melyik szekcióban kívánja bemutatni a pályamunkát?  (Kérjük aláhúzni!)  

humántudomány, neveléstudomány, közgazdaságtudomány, gazdálkodástudomány, 

társadalomtudomány, előadó-művészet, egyéb tudomány:  ..................................................  

 

 

 Az előadás megtartásához a következő technikai eszközökre van szükségem 

(számítógépen és kivetítőn kívül):  ...........................................................................................  

 

 

Pályamunkám nevezését kérem az intézményi TIDK-konferenciára elfogadni. 

 

 

 .............................................. .................................................. 

 1. szerző aláírása 2. szerző aláírása 
 

 

 ............................................... .................................................. 

 1. témavezető aláírása 2. témavezető aláírása 
 

 

 

Kelt: ………………………………………...…………… 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

REZÜMÉ 

 

A DOLGOZAT/INNOVÁCIÓ SZERZŐJÉNEK NEVE 

(középen, félkövér, nagybetűkkel) 

A dolgozat szerzőjének szakja és évfolyama (középen, dőlt betűkkel) 

Témavezető: [a témavezető tanár neve] (középen, dőlt betűkkel) 

 

A dolgozat/innováció címe (középen, félkövér betűkkel) 

 

 

Szövegtörzs: 

Betűtípus: 12-es Times New Roman 

 

Bekezdések: sorkizárt szöveg, 1-es vagy 1,5-es sorköz, az első sor behúzása nélkül,  
a bekezdések között üres sor beszúrásával.  

 

Terjedelem: maximum egy oldal, lábjegyzetek és irodalomjegyzék NÉLKÜL. 

 

A rezümét kinyomtatva és lemezen (CD-n) / egyéb adathordozón is be kell nyújtani! 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

PONTOZÓLAP (AZ ÍRÁSBELI MUNKA ÉRTÉKELÉSÉHEZ) 

(Kérjük, hogy a bíráló olvasható kézírással vagy számítógépen töltse ki!) 

 

A dolgozat/innováció címe vagy jeligéje:  ............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

A téma eredetisége, újdonsága, a célkitűzés megvalósítása (max. 6 pont): .......................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

A dolgozat/innováció új eredményei (max. 8 pont):  ..........................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

A téma szakirodalmának és forrásainak ismerete, használata, a hivatkozások 
helyes alkalmazása (max. 8 pont). Plágium esetén nem adható pont! 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Az dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája (max. 6 pont): 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

(Kérjük, fordítson!) 
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A dolgozat/innováció külalakja, designja, stílusa, helyesírása (max. 2 pont): 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Összesen (max. 30 pont): 

 

 

A bíráló adatai: 

 

Név:  .....................................................................................................................................................  

Beosztás:  .............................................................................................................................................  

Intézmény:  ...........................................................................................................................................  

 

 

……………………………………………. 

aláírás 

 

 

Kelt: ………………………………………………… 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

PONTOZÓLAP (A DOLGOZAT SZÓBELI BEMUTATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ)  

 

A dolgozat/innováció címe vagy jeligéje:  ............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (max. 10 pont): 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stb.) (max. 10 pont): 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

A véleményekre adott válaszok, vitakészség (max. 10 pont): 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Összesen (max. 30 pont): 

A bíráló adatai: 

 

Név: ......................................................................................................................................................  

Beosztás:  ..............................................................................................................................................  

Intézmény:  ...........................................................................................................................................  

 

 

 

……………………………………………. 

 aláírás 

 

Kelt: ………………………………………………… 

 


