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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezletének 

állásfoglalása 
 

végzett hallgatók nevezéséről 

 

 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezlete a XXXI. Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciára nevező végzett hallgatókra vonatkozóan az 

alábbi szabályelemzést alakította ki: 

 

I. A XXXI. OTDK központi felhívásának értelmében végzett hallgató az, aki MA, 

MSc vagy osztatlan képzésben a nevezés időpontjában tanulmányait már 

befejezte, abszolutóriumát megszerezte és záróvizsgát tett. Végzett hallgatónak 

számít továbbá az a hallgató is, aki BA, BSc képzésben befejezte tanulmányait, és 

nem tanult tovább mesterképzés keretében. 

 

Az MA, MSc vagy osztatlan képzésben végzett hallgatók esetében (a BA, BSc 

képzésben végzettekre ez nem vonatkozik), amennyiben a végzés félévében 

szereztek jogosultságot az OTDK-n való részvételre, a felhívás értelmében a 

nevezéshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

 

1. Az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata. 

 

2. A témavezetővel tett közös nyilatkozat arról, hogy a végzés félévében bemutatott 

TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos illetve 

művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden formában megfelel a 

felhívásban foglalt követelményeknek. A nyilatkozatot az OTDT online 

rendszerében kell majd kitölteni és onnan nyomtatni. 

 

3. Amennyiben a TDK-pályamunka azonos tárgyú, esetleg tartalmú szerzőjének 

(szerzőinek) szakdolgozatával, diplomamunkájával, akkor szükséges annak 

intézményi (dékáni hivatali vagy tanulmányi hivatali) igazolása is, hogy a TDK-

pályamunkát a kötelező tanulmányok (diplomamunka, szakdolgozat) kiváltásaként 

fogadták el az intézményi TDK-konferenciát követően, és annak eredményeként.  

 

II. A BA, BSc képzésben részt vett hallgatók, amennyiben tanulmányaikat 

mesterképzés keretében tovább folytatták, nem számítanak végzett hallgatónak, 

abban az esetben sem, ha jogosultságukat a BA, BSc képzés keretében szerezték. 

Azok a hallgatók, akik az első alapképzéses szakjuk elvégzését követően első 

mester diplomájukat szerzik, első diplomásnak számítanak. 

 

 

 



III. Amennyiben a hallgató a BA, BSc tanulmányait más intézményben végezte, mint 

ahol MA, MSc képzésben vesz részt, az az intézmény nevezi a hallgatót, ahol a 

XXXI. OTDK-n való részvétel jogát megszerezte. Részvétele és eredménye is ennél 

az intézménynél kerül feltüntetésre. A tudományterületi szekciók által kiadott 

összefoglaló kötetben, valamint a programban és a tagozatok jegyzőkönyveiben is 

szükséges ezt feltüntetni, azzal a kiegészítéssel, hogy BA, BSc végzett. 

 

 

Budapest, 2012. október 1. 
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