A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar
Tudományos Diákkörének Szervezeti és Működési Szabályzata

A TDK-tevékenység és a Kari Tudományos Diákköri Szervezet
1. § (1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a tudományos
diákkörök (a továbbiakban TDK) Öntevékeny Csoportként működhetnek.
(2) A tudományos diákköri tevékenység (TDK-tevékenység) az a sajátos egyetemi munkaterület, amely a
kötelező tanterven kívüli, kutatásra vagy tantárgyfejlesztésre irányuló diák–oktató és diák–kutató (a
továbbiakban: diákkörös–témavezető) együttműködések összességét foglalja magában. Mint ilyen, a TDKtevékenység a tudományos pályára való felkészülés, ill. felkészítés legmagasabb szintjét jelenti a Doktori
Iskolát megelőző képzési szakaszban.
(3) A Kari TDK-tevékenység szakmai felügyeletét a Kar tudományos dékánhelyettese és a Kari
szekcióelnökök látják el.
(4) A Kari Tudományos Diákköri Szervezet (KTDSZ) célja és feladata:
– szervezeti keretet adni a TDK-tevékenység számára;
– a témalehetőségek felderítésével, az információbázis ápolásával és az érdekeltek korszerű és több
csatornán zajló tájékoztatásával előmozdítani a TDK-tevékenység alapját jelentő diákkörös–
témavezető együttműködések kialakulását;
– tanévenként legalább egyszeri házi konferencia szervezésével
• nyilvános fórumot teremteni a TDK-tevékenység eredményeinek bemutatására és szakmai zsűri
általi értékelésére,
• alkalmat adni a diákkörösöknek a nyilvánosság előtti szereplésre és vitakészségük fejlesztésére;
– segíteni a hallgatók részvételét egyéb, nem TDKSZ-szervezésű, őket is érintő tudományos
konferenciákon, rendezvényeken;
– felkutatni és minél jobban kihasználni a publikációs lehetőségeket a TDK-tevékenység
nyilvánosságának elősegítése és népszerűsítése érdekében;
– szorgalmazni, hogy a TDK-tevékenység eredményességét vegyék figyelembe a tandíj, ill. a
tandíjmentesség megállapításánál, valamint a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélésénél;
– szorgalmazni, hogy a Doktori Iskola felvételi szempontként vegye tekintetbe a TDK-tevékenység
eredményességét;
– biztosítani, hogy a Kar hírnevét öregbítő TDK-munkákat bemutassák a kétévente szervezett
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) megfelelő szakmai szekciójában;
– szakterületenként (szekciónként) kapcsolatot tartani a többi felsőoktatási intézmény diákköri
szervezeteivel az OTDK-k lebonyolítása és a hallgatói életmű díjazására alapított Pro Scientia
Aranyérem odaítélése érdekében;
– felderíteni és kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek a TDK-tevékenység anyagi bázisául
szolgálhatnak;
– szorgalmazni, hogy a TDK-tevékenység érdekei a Kar életét meghatározó egyéb szabályzatokban
is kifejezést nyerjenek.
A diákkörös
2. § (1) Diákkörösnek az az alapképzésben részt vevő BTK-s hallgató tekintendő, aki TDK-tevékenységet
folytat.
(2) A diákkörös joga, hogy éljen mindazokkal a lehetőségekkel és előnyökkel, amelyeket számára a KTDSZ
– a jelen szabályzat keretein belül – biztosítani tud.
(3) A diákkörös feladata, hogy erejéhez mérten és a szükségnek megfelelően támogassa az illetékes kari
szekció által szervezett országos (vagy házi) TDK-konferencia vagy más rendezvény előkészítését és sikeres
megvalósítását, valamint a diákkörösöket érintő információ terjesztését.

A TDK-szekciók és ezek vezetői
3. § (1) A kari TDK-szekciók az OTDK-szekciók helyi megfelelői:
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– Humán Szekció;
– Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtár Szekció;
– Társadalomtudományi Szekció;
– Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció.
(2) Az országos és a kari szekciók közötti kapcsolatot a kari szekcióelnökök tartják fenn.
(3) A szekcióelnökök speciális feladatai:
– teljes jogú tagként kapcsolatot tart a megfelelő országos szekció szakmai bizottságával és a KTDTvel, s ott képviseli az általa vezetett szekció érdekeit;
– részt vesz a megfelelő OTDK-szekció megszervezésében (ha kell ügyvezető elnökként);
– a KTDT-titkár bevonásával gondoskodik a tanévenkénti házi konferencia megszervezéséről és arról,
hogy az ott bemutatott TDK-munkák zsűri elé kerüljenek;
– a zsűri javaslata alapján kari elismerésre és az OTDK-n való bemutatásra terjeszthet fel TDKmunkákat;
– a szakterületi képzésekben részt vevő oktatókat és hallgatókat TDK-pályamunkák elkészítésére
biztatja;
– összefogja a szakterület témavezetőit, felméri és nyilvánosságra hozza a hallgatók számára felajánlott
TDK-témákat.
A Kari Tudományos Diákköri Tanács
4. § (1) A KTDT összetétele:
– A KTDT nyolctagú. A KTDT tagjai hivatalból a kari szekcióelnökök, elnöke a mindenkori
tudományos dékánhelyettes. A szekcióelnököket és a titkárt a Dékán bízza meg. Három hallgatói tagot
a kari HÖK delegál.
– A megbízás 3 évre szól, és meghosszabbítható. Ha valamelyik tag fél évet meghaladó ideig nem tud
részt venni a munkában, helyére új személyt kell kijelölni, illetve választani.
(2) A KTDT feladatai:
– a KTDT a maga területén gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzat l. § 4. pontjában felsorolt
célkitűzések minél teljesebben megvalósuljanak;
– áttekinti a hatáskörébe tartozó diákkörök tevékenységét, dönt a TDK-tevékenység során felmerült
gyakorlati kérdésekben, ellenőrzi döntéseinek végrehajtását;
– a TDK-tevékenység javítása érdekében javaslatokat tesz a kar vezetőségének; esetenként pályázatokat
ír ki, konferenciákat és más rendezvényeket szervez;
– felhívja az illetékes fórumok figyelmét a kimagasló eredményekre és a kiugró tehetségekre;
jutalmazási és elismerési javaslatot készít;
– megszervezi a KTDT képviseletét az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) egyes – a Kart
is érintő – szekcióinak szakmai bizottságaiban;
– támogatja a Karon tartandó OTDK-szekcióülések megszervezését; valamint segítséget nyújt a Kart
képviselő szekcióelnököknek a más intézményekben rendezendő OTDK-szekcióülések
lebonyolításához;
– gondozza a Karon megjelenő diákköri kiadványokat;
– gondoskodik a KTDT méltó képviseletéről a nevezetes kari eseményeken (pl. a Pázmány-napon)
– gondoskodik a kari elismerés méltó formájáról (TDK-oklevél, reprezentatív előadás lehetősége stb.);
– dönt a TDK-tevékenységgel kapcsolatban felmerülő elvi kérdésekben;
– egyetemen belüli (karok közötti), egyetemek és más intézmények közötti, valamint (a vonatkozó
szabályok betartásával) nemzetközi konferenciákat szervezhet.

A TDK-tevékenység elismerése
5. § (1) A Karon folyó TDK-tevékenység elismerése érdekében:
– a KTDT gondoskodik arról, hogy az előző pontban érintettek a KTDT elnöke és a Kar dékánja által
aláírt elismerő oklevelet kapjanak;
– a KTDT a Karon és az Egyetemen belüli tájékoztatási lehetőségeket (újság, értesítők, számítógépes
hálózat, stb.) kihasználva a lehető legnagyobb publicitást biztosít a TDK területén tevékenykedők által
elért sikereknek, beleértve az olyan országos elismerést, mint a Pro Scientia Aranyérem adományozása;
– kiadványban teheti közzé az arra érdemes diákköri munkákat.
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A diákköri dolgozatok őrzését és archiválását a kari könyvtár végzi.

A Kari Tudományos Diákköri Tanács működése
6. § (1) A KTDT szükség szerint, de tanévenként legalább egy alkalommal tart ülést. Üléseit a titkár készíti
elő és hívja össze.
(2) A KTDT ülése szavazatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A KTDT döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Záró rendelkezések
7. § (1) Jelen szabályzat az Kari Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint, annak részeként készült.
Budapest, 2019. november 27.

Dr. Fodor György
dékán
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