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A Tudományos Diákkör
1. §
1. Az Tudományos Diákkör (TDK) elsődleges célja a diáktudományos tevékenységet végző
egyetemi hallgatók és az őket támogató mesterek, témavezetők, konzulens tanárok közös
tudományos alkotómunkájának, illetve a kutatáson alapuló interperszonális viszonyának
kidolgozása, erősítése, koordinálása.
2. További célja a hallgatók kutatómunkába történő bevonása, a tudományos műhelymunka
támogatása, valamint ezáltal a Tudományos Diákköri konferenciákra és a nemzetközi
színvonalú kutatómunkára történő felkészítés.
3. A TDK célját a karokon működő tehetséggondozó és tudományos utánpótlás-nevelő
programokkal összhangban, oktatók és hallgatók együttműködésével valósítja meg. A TDK
munkában részt vehetnek középiskolások, valamint a munka irányításában külső szakemberek
is.

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács tagjai
2. §
1. A TDK döntéshozó szerve az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban ETDT).
2. Az ETDT szavazati jogú tagjai:
◦ az ETDT elnöke,
◦ az egyetem által képviselt tudományterületek (lásd melléklet) képviselői,
◦ a Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT) elnökök,
◦ a Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgatói képviselő.
Az ETDT tanácskozási jogú, meghívott tagjai:
◦ az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke,
◦ az Oktatási Igazgatóság igazgatója,
◦ az ETDT titkára
◦ karonként egy hallgatói képviselő.
3. Az ETDT elnöki pozícióra pályázatot kell kiírni, amelyet az ETDT véleményez. Az ETDT
elnökét a rektor nevezi ki. A megbízás két évre szól, amelyet a rektor ismételt pályázat
benyújtása esetén egy alkalommal két évre meghosszabbíthat.
4. A KTDT elnököt az érintett kar dékánja delegálja.
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5. A tudományterületek képviselőit az érintett kar (vagy karok) dékánja delegálja.
6. Az ETDT elnöke, valamint a tudományterületek képviselői az egyetem vezető oktatói/kutatói
lehetnek.
7. Az ETDT titkárát az ETDT elnöke kéri fel. Az ETDT titkári szerepét az egyetem főállású
oktatója/kutatója töltheti be.
8. A kar hallgatói képviselőjét az érintett Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.
9. Az ETDT üléseit az ETDT elnöke hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha a szavazati
joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A szavazati jogú tagok távollétük esetében
szavazati joggal helyettesíthetők.
10. Az egyes karok saját hatáskörben kinevezhetnek kari, intézeti, kutatócsoportokhoz tartozó TDK
felelősöket, akik a KTDT elnök munkáját segítik, azonban az ETDT munkájában közvetlenül
nem vesznek részt.

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács feladata, hatásköre
3. §
1. Az ETDT feladata, hatásköre:
◦ Kidolgozza a TDK munka formájának elveit, a szakmai értékelés módszerét és
rendszerét, a díjazás elveit. Ahol szükséges, szekciónként eltérő irányelveket alkot.
◦ Összehangolja a karok közötti TDK tevékenységet.
◦ Összehangolja a karok TDK tevékenységét a megfelelő országos szakmai bizottságok
döntéseivel.
◦ Stratégiát dolgoz ki a hallgatók TDK tevékenységbe történő bevonására.
◦ Kidolgozza, aktualizálja a TDK konferenciák lebonyolítási rendjét.
◦ Minden tanév őszi félévében Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát (ITDK)
szervez.
◦ Évente elkészíti a TDK költségvetés-tervezetét.
◦ Dönt a központi költségvetésből elkülönített TDK keret felhasználásáról.
◦ Anyagi forrásokat kutat fel a TDK munka támogatására.
◦ Javaslatot tesz a TDK munkában kiemelkedő hallgatók és témavezetők díjazására.
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Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke
4. §
1. Az ETDT elnök feladata, hatásköre:
◦ Felügyeli a TDK működését.
◦ Összehívja és levezeti az ETDT üléseit.
◦ Képviseli az egyetemet a TDK-hoz kapcsolódó fórumokon, rendezvényeken.
◦ Tanácskozási joggal részt vesz az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ülésein.
◦ Rendszeresen beszámol a Szenátusnak a TDK működéséről.
◦ Felügyeli a központi költségvetésből elkülönített, valamint pályázatok formájában
elnyert TDK keretek felhasználását.
◦ Felügyeli az őszi félévekben megrendezett ITDK lebonyolítását. Minden konferencia
után 15 napon belül jelentést ír, és azt előterjeszti az ETDT-nek.

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkára
5. §
1. Az ETDT titkár feladata:
◦ Értesíti az ETDT tagjait az ülések időpontjáról, helyszínéről, napirendi pontjairól.
◦ Az ETDT ülésekről jegyzőkönyvet vezet, melyet az ETDT két tagja hitelesít.
◦ Karban tartja és frissíti az ETDT honlapját.
◦ Az elnök megbízása alapján eljár az ETDT képviseletében.
◦ Felel az ITDK és Kari Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) jegyzőkönyveinek
az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által meghatározott módon történő
elkészítéséért, valamint annak az OTDT részére történő eljuttatásáért.

A tudományterületek képviselői
6. §
2. Az országos szakmai bizottságokba delegált tudományterületi képviselők feladata, hatásköre:
◦ Képviseli az egyetemet az OTDT szakmai bizottsági ülésein.
◦ Beszámol az ETDT számára az OTDT megfelelő szakmai bizottságának üléseiről.
◦ Felügyeli az ITDK és KTDK megfelelő szekcióinak bírálati és pontozási rendszerét.
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◦ Szakmailag egyeztet az OTDK-ára pályamunkát benyújtó hallgatók és az adott szekciót
szervező intézmény képviselői között, valamint felügyeli a nevezéseket.

A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke
7. §
1. A KTDT elnök feladata és hatásköre:
◦ A dékánnal és a tanszéki, intézeti TDK felelősökkel egyeztetve képviseli a kart az ETDT
ülésein.
◦ Tájékoztatja az ETDT ülésein elhangzottakról a dékánt és a tanszéki, intézeti TDK
felelősöket.
◦ Beszámol az ETDT számára a kar által szervezett KTDK-ról.
◦ Javaslatot tesz a TDK munkában kiemelkedő oktatók, hallgatók díjazására.
◦ Évente egy alkalommal írásban beszámol a kari TDK tevékenységről a Kari Tanácsnak.
◦ Kari szintű stratégiát dolgoz ki a hallgatók TDK tevékenységbe történő bevonására.
◦ Az OTDT által meghatározott módon elkészíti az ITDK és a KTDK jegyzőkönyvét a
kar által gondozott tudományterületeken, s eljuttatja azt az ETDT titkárához.
◦ A KTDT elnök munkáját a KTDK titkár segíti.

Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia
8. §
1. Az ITDK szervezése
◦ Az ETDT minden tanév őszi félévében Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát
szervez.
◦ AZ ITDK-n az összes szekcióba nevezhető dolgozat, azonban alacsony létszám esetén a
szekciók nevezést követően összevonásra kerülhetnek (az ügyrendben meghatározott
módon).
◦ Az ITDK tudományos bizottsága az ETDT elnökből, valamint a tudományterületek
delegáltjaiból áll.
◦ Az ITDK szervező bizottságának vezetőjét az ETDT elnöke kéri fel.
2. A karok a KTDT elnök vezetésével KTDK-t szervezhetnek, amelynek szervezőbizottságába
meg kell hívni az érintett szakmai bizottságokba delegált tudományterületi képviselőket.
5

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács honlapja
9. §
1. Az ETDT honlapot működtet, amelyet az ETDT elnökének felügyelete mellett az ETDT titkára
tart karban.
2. Az ETDT honlapjának tartalmaznia kell:
◦ Az ETDT tagjainak listáját, elérhetőségét.
◦ Az ITDK, KTDK valamint OTDK felhívásokat.
◦ ITDK dolgozatok absztraktjait.
◦ Az ITDK, KTDK és az OTDK eredményeket.
◦ KTDT honlapok elérhetőségét.
◦ A mestertanárok és a Pro Scientia Aranyérmesek listáját.
◦ A TDK szabályzatát.
◦ Az ITDK lebonyolításának rendjét.
◦ Az egyes szekciókhoz tartozó bírálati szempontrendszert.

A Kari Tudományos Diákköri Tanács honlapja
10. §
1. A KTDT honlapot működtet, amelyet a KTDT elnökének felügyelete mellett a KTDT titkára
tart karban.
2. A KTDT honlapjának tartalmaznia kell:
◦ KTDT elnök nevét, elérhetőségét.
◦ Karon belüli intézeti, tanszéki TDK felelősök nevét, elérhetőségét.
◦ A kar TDK témakiírásait.
◦ ITDK és KTDK felhívásokat, eredményeket.
◦ Az ETDT honlapjának elérhetőségét.
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Záró rendelkezések
11. §

1. A Pannon Egyetem Tudományos Diákkör Szabályzatát a Szenátus 2012. július 12-i ülésén
megtárgyalta és a 244/2011-2012. (VII.12.) Szenátus sz. határozatával elfogadta. Jelen
szabályzat 2012. július 13-án lép hatályba. Egyidejűleg az Egyetemi Tanács 108/20032004.(IV.29.) ET határozatával elfogadott Szabályzat hatályát veszti.

Veszprém, 2012. július 12.
Dr. Friedler Ferenc
rektor
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Melléklet: A Pannon Egyetem által képviselt tudományterületek
A Pannon Egyetem az alábbi OTDT és OFKD szekciókba delegál képviselőket a megnevezett karok
dékánjainak javaslatára
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrártudományi Szekció (GK)
Biológia Szekció (GK)
Környezettudományi Szekció (MK)
Fizika, Földtudományok és Matematikai Szekció (MK, MIK)
Humán Tudományi Szekció (MFTK)
Informatika Tudományi Szekció (MIK)
Kémiai és Vegyipari Szekció (MK)
Közgazdaságtudományi Szekció (GTK)
Műszaki Tudományi Szekció (MK, MIK)
Művészeti és Művészettudományi Szekció (MFTK)
Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció (MFTK)
Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció (MFTK)
Társadalomtudományi Szekció (MFTK)
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