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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar tudományos diákkörének
Szervezeti és Működési Szabályzata
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1. §
A Diskurzus — Tudományos Diákkör célja
A Diskurzus — Tudományos Diákkör (továbbiakban: Diskurzus) a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának (továbbiakban: Egyetem) olyan
tudományos diákköre, amelyre az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
vonatkozik:
A Diskurzus tudományos diákköri tevékenysége olyan speciális munkaterület, amely a
kötelező tanterven kívüli hallgatói szakmai, tudományos és kutatói munkák összességét
foglalja magába.
A Diskurzus a közösségépítést és a kari identitás erősítését is céljának tekinti.
Az SZMSZ az Alapító Okirattal együtt hatályos.

2. §
A Diskurzus szervezeti kerete
(1.) A Diskurzust hallgatói szinten a Diskurzus Hallgatói Testülete (továbbiakban HT)
működteti. Ide tartozik minden olyan szakmai tevékenység, amely a HT és az Egyetem
hallgatói között folyik. A Hallgatói Testület tagjai megegyeznek az Alapító Okirat (4.)
pontjában közölt alapító tagokkal.
a) A Diskurzust működtető HT létszáma legalább hét és legfeljebb tizenkettő.
b) A HT tagjai a hallgatói jogviszony fennállásáig jogosultak a testületi tagságra.
c) Amennyiben egy alapító tag hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy egy HT-tag nem
kíván a HT tagja lenni, úgy a HT hivatott új testületi tagról dönteni. Döntéséhez
figyelembe veszi a pályázók szakmai és szervezési tevékenységét, a kilépő tag
személyi javaslatát, valamint azt, hogy az Egyetem szakjai minél nagyobb arányban
képviseltethessék magukat. Ugyanakkor alkalmas pályázó híján eltekinthet a hely
betöltésétől – amennyiben a HT létszáma a 2.§ (1.) a) pontjának megfelel.
d) A HT havonta megbeszélést tart a Diskurzus szakmai tevékenységét illetően, a
megbeszélésekről jegyzőkönyv készül.
e) A HT döntésképes, ha a testület tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a HT
nem döntőképes, úgy a HT tagjai dönthetnek egy újabb megbeszélés összehívásáról,
mely közvetlen a döntőképtelen megbeszélés után tartható meg. Ebben az esetben a
HT akkor döntőképes, ha legalább két HT-tag jelen van, azonban a 2.§ (4.)-ban nem
illetékes dönteni.
f) A Diskurzust érintő kérdésekben a HT jelen lévő tagjai egyszerű többséggel
döntenek.
(2.) A Diskurzust kari szinten a dékán, a tudományos dékánhelyettes, az oktatási
dékánhelyettes és a HT működteti. Ide tartozik minden olyan tevékenység, amelyet az
Egyetem a Diskurzussal közösen folytat, különös tekintettel a megrendezendő

konferenciák felügyeletére és azokhoz kapcsolódó teendőkre. Kari szinten bármely HTtag illetékes konzultálni a felsorolt személyekkel.
(3.) Amennyiben a Diskurzus 2.§ (1.) d) pontjában közölt megbeszélésen kari szintű döntést
hoz (például konferencia rendezésére való felhívás), abban az esetben a HT köteles az
ülés jegyzőkönyvét eljuttatni a két dékánhelyettesnek, és velük konzultálni az adott
ügyben.
a) Kari szintű döntés csak a 2.§ (2.) pontjában szereplő tagok belegyezésével jöhet
létre.
b) A dékán akadályoztatása esetén jogosult döntési jogát valamelyik dékánhelyettesre
rábízni.
(4.) A Diskurzus HT fenntartja a jogot az SZMSZ megváltoztatására.
(5.) A Diskurzus rendelkezik diskurzus@btk.ppke.hu kiterjesztésű e-mail címmel, melynek
felelősét a Diskurzus HT jelöli ki. Az e-mail cím felelősét, illetve a felelős személyben
bekövetkező változást haladéktalanul be kell jelenteni a Dékáni Titkárságon.
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3. §
A Diskurzus HT feladatai
Lehetőségeihez mérten segíti, és aktuális műhelyeket alakítva irányítja valamennyi kari
hallgató szakmai, tudományos és kutatói munkáját: elsősorban a kar hallgatóinak
tudományos, kutatói munkájához nyújt koordinációs segítséget, melynek révén köztük
szakmai együttműködés jöhet létre a műhelymunkán belül. Ennek alapszerkezete a HT
által kialakított műhelyek, melyek különböző feladatokra, területekre összpontosítanak.
A hallgatók e műhelyeken keresztül találkoznak.
A kar szakjainak hallgatói munkáit a HT az alábbi szakterületekre osztja:
- Irodalomtudomány
- Nyelvtudomány
- Társadalomtudomány
- Történelemtudomány
- Filozófia, esztétika és művészettörténet
A Diskurzus a műhelymunkákat a felsorolt szakterületre alapozva, aktuális igények
szerint hozza létre.
A műhelyekben folyó hallgatói munkát a HT tagjai felügyelik.
A Diskurzus szívén viseli a műhelyekben tevékenykedő hallgatók munkáját, nyitott az
interdiszciplináris kommunikációra, illetve tekintélyével hozzájárul a résztvevő
hallgatók Diskurzuson túlmutató munkásságához.
Azonos műhelybe tarozó hallgatók meghatározott időközönként megbeszélést tartanak
szakmai munkájuk, kutatásuk aktuális állásáról. Ezen megbeszélések elsődleges célja,
hogy az adott tanév végére előadás szintű tudományos munkát hozzon létre a hallgató.
A Diskurzus évente az aktuális műhelymunkákat reprezentáló kari konferenciát szervez.
a) Az aktuális kari konferencia időpontját a HT és a dékánhelyettesek határozzák meg
a dékán beleegyezésével.
b) A konferenciákon azon hallgatók adnak elő, akik munkájukat a Diskurzuson belül
hozták létre. Az előadások számát az adott időbeli határok mellett a dolgozatok
minőségi megítélése is korlátozhatja – amely minősítés lehet akár kizárás is –; ezt a
HT-tagok döntik el.

c) A konferenciákon előadottakat a Diskurzus internetes felületen elérhetővé teszi.

4. §
Az OTDK-konferencia
(1.) Abban az évben, amikor Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)
van, akkor az OTDK Humán- és Társadalomtudományi szekció szóbeli fordulója
előtti egy hónapon belül egy, az OTDK-ra felkészítő konferenciát is rendez a
Diskurzus.
(2.) Ezen a konferencián a fentebb kikötött pontokkal ellentétben csak az adhat elő, aki
az adott évben OTDK pályamunkáját az OTDK Humán- és Társadalomtudományi
szekciójára nyújtotta be és dolgozata továbbjutott az OTDK szóbeli fordulójára.
(3.) E konferencia célja, hogy az OTDK-án induló hallgató fejleszthesse és
gyakorolhassa előadókészségét, illetve, hogy a hallgatóság hozzászólásai alapján
felkészíthesse az adott előadót az országos megmérettetésre.
(4.) Ezen konferencián a hallgatóság értékeli az előadásokat formanyomtatvány
kitöltésével.

