
         
 

KTDK-felhívás 2022  
 

 

Kedves Kollégák! Kedves Hallgatók! 

 
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2022 tavaszán ismét Kari TDK-fordulót szervez. A 

korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden intézet és tanszék az adott OTDK-szekció szabályai 

szerint tartja meg a „házi fordulót”, az alábbiakban összefoglaljuk az általános érvényű tudnivalókat. 

 

Időpont: 2022. április 19–22. között, ha lehetséges, 22-e (péntek) a kari szintű összehangoltság  

 érdekében. 

Nevezési határidő: 2022. április 8., eddig minden egység TDK-felelőséhez érkezzenek be a hallgatói  

 jelentkezések. A szakos képviselők egységenként a nevezések táblázatos összefoglalását (lásd  

 csatolt sablon) Ureczky Eszternek küldjék el 2022. április 8. éjfélig, a tagozati beosztást ennek  

 alapján a kiosztható kari díjak (helyezések) számával ellátva a kari elnök összesíti. 

Részvételi módok: a hallgatók kétféle módon vehetnek részt a KTDK-n: 

 csak szóbeli előadás tartásával, melyet a szakos zsűri szóban értékel VAGY 

 írásbeli pályamunka (minimum 10 ezer karakter) benyújtásával ÉS szóbeli előadás 
megtartásával, melyeket a szakos zsűri szóban és írásban, pontokkal is értékel. 

Adminisztráció: a szakos TDK-felelősök azon versenyzők esetében legyenek szívesek a Jegyzőkönyvet  

 kitölteni és az OTDT Titkárságnak elküldeni, akik végzősök, idén tavasszal abszolutóriumot  

 szereznek, tehát most tavasszal kell megszerezniük a jogosultságot a jövő évi országos  

 fordulóra. A többi résztvevő esetében a Jegyzőkönyv kitöltése opcionális. A jegyzőkönyv-

 sablon az OTDT-oldaláról letölthető. A pontozólapokat (a Humán Szekció számára lásd a  

 csatolmányokat, a többi szekció természetesen továbbra is alkalmazza a saját pontozási  

 rendszerét) csak azok az egységek juttassák el a kari elnöknek, ahol volt írásbeli munkával is  

 pályázó hallgató. 

Díjazás: az írásbeli pályamunkával is jelentkező hallgatók esetében tagozatonként az első, esetleg  

második, harmadik helyezettek (tagozatonként a résztvevők max. 1/3-a díjazható) ösztöndíj-

kiegészítésben, valamint kari oklevélben részesülnek. 

Prezentációs díj: idén is különdíjban (ösztöndíj-kiegészítés) részesül a legmagasabb színvonalú előadást  

 tartó és a legszemléletesebb diasort összeállító hallgató (akár volt írásbeli pályaműve is, akár  

 nem). Ehhez, ha az adott tagozat úgy dönt, egy hallgató felterjesztését kérjük 2022.  

 április 22-e éjfélig. A javasolt előadó nevét, Neptun-kódját és prezentációját Ureczky Eszternek  

 juttassák el a szakos képviselők emailben. A díj odaítéléséről a kari vezetés a diasor alapján  

 dönt. 

Eredményhirdetés: a kari oklevelek átadására a tervek szerint április 22-én délután kerül sor. 

 

Minden résztvevő egységnek, a hallgatóknak, a témavezetőknek és a TDK-felelősöknek sikeres 

felkészülést és eredményes munkát kívánunk! 

 

Debrecen, 2022. február 18. 

 

 

Takács Levente sk.       Ureczky Eszter s k.  

Oktatási dékánhelyettes       Kari TDK-elnök  
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