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Az ELTE-TáTK Tudományos Diákkör kari szabályzata
1. Az ELTE TÁTK a tudományos diákköri tevékenységet a minőségi képzés és a
hallgatói tehetséggondozás egyik kiemelt formájának tekinti, támogatásban részesíti,
és biztosítja a diákkörök működési feltételeit. A tudományos diákkör a hallgatók
önképzőköri jellegű tevékenységének az önkormányzatiság elve alapján működő
szervezete, melynek célja önálló tudományos kutatáson alapuló pályamunkák
elkészítése. A hallgatók elkészült munkájukat a Karon működő tudományos
diákkörökben, intézményközi és országos tudományos diákköri konferenciákon
mutatják be.
2. Az egyes diákkörök tevékenységüket a tudományterülettel foglalkozó tanszékek és
intézetek, oktatók és kutatók szakmai támogatásával végzik.
3. A karon működő tudományos diákkörök munkájában az ELTE TÁTK hallgatói és más
felsőoktatási intézmények olyan hallgatói vehetnek részt, akiket az ELTE TÁTK egyik
tudományos diákköre erre alkalmasnak tart.
4. A Karon működő tudományos diákkörök tevékenységét a Kari tudományos diákköri
tanács (TDT) szervezi és támogatja.
a. Ennek tagjai: elnök (kari vezetés kéri fel), titkár (elnök kéri fel), intézeti
felelősök (elnök kéri fel).
b. A TDT munkáját a TDT elnöke irányítja, továbbá képviseli a kart az egyetemi
Tehetséggondozási Tanácsban. A TDT titkára segíti az elnököt szervezési és
kommunikációs feladatai elvégzésében. Az intézeti felelősök segítenek a TDKdolgozatok bíráltatásában és zsűriként részt vesznek a félévenkénti kari TDKkonferencián.
c. A TDT felügyeletét a Kar oktatási dékánhelyettese látja el.
5. A kari TDT minden félév szorgalmi időszakának első hónapjában tájékoztatást nyújt a
hallgatók számára az aktuális TDK-val és OTDK-val kapcsolatos tudnivalókról.
Emellett igény esetén a félév során lehetőséget biztosít a készülő pályamunkák
szakmai megvitatására, valamint segítséget nyújt a hallgatóknak a témavezető
kiválasztásában.
6. A kari TDT minden félév szorgalmi időszakának utolsó két hetében TDK-konferenciát
rendez, melynek során javaslatot tesz az elkészült dolgozatoknak az Országos
Tudományos Diákköri Konferencia soron következő ülésére való nevezésére.
a. A dolgozatok benyújtási feltételeit és határidejét a TDT a kari honlapon teszi
közzé.
b. Az OTDK-ra nevezett dolgozatoknak meg kell felelniük az Országos
Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) szabályzatának, illetve az adott OTDK
szekció kiírásának.
7. A kari TDT részt vesz a TDK működésével kapcsolatos pénzeszközök felhasználásra
vonatkozó döntési folyamatokban.
a. támogatást nyújt a tudományos diákkörök működéséhez, kiadványok
megjelentetéséhez, konferenciákon (különösen az OTDK), rendezvényeken
való részvételhez
b. közreműködik a diákköri tevékenységet támogató pályázatok benyújtásában és
más források gyűjtésében
c. részt vesz a diákok tudományos munkájához rendelkezésére álló pénzeszközök
felosztásában (pl. kari Tudományos Ösztöndíj, kiválósági pályázat,
Köztársasági Ösztöndíj)
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d. kapcsolatot tart az OTDT-vel
8. A kar TDK mellett oktatói és hallgatói csoportok önállóan is dönthetnek tudományos
diákkör létrehozásáról, illetve azok megszűntetéséről. A tudományos diákkörök
létrejöttét, illetve megszűntét be kell jelenteni a Kari TDT-nak.
a. A Karon működő tudományos diákkörök szervezetüket és működési rendjüket
saját szabályzatban állapítják meg, amely nem lehet ellentétben az OTDT
szabályzatával, illetve az egyetemi és kari TDK szabályzatokkal.
b. A tudományos diákkörök a szakmai munka jellegéről és szervezéséről önállóan
döntenek, programjaikról és rendezvényeikről tájékoztatják a kari TDT- t.
c. Lehetőség van interdiszciplináris diákkörök szervezésére is, melyek nem egy
intézet, vagy tanszék, hanem több szervezeti egység körében fejtik ki a
tevékenységüket. Az interdiszciplináris diákkörök maguk határoznak, hogy a
tevékenységi körükhöz kapcsolódó intézetek, tanszékek közül szervezési
szempontból melyikhez kapcsolódnak.
9. A TDT támogatásáról a kar éves költségvetésében rendelkezik.
10. A hallgatók eredményes diákköri tevékenységét figyelembe kell venni a HÖK és külső
költségvetési szervezetek (pl. EMMI) által meghirdetett tudományos
ösztöndíjpályázatok elbírálásánál, a doktori jelentkezésénél és a Köztársasági
Ösztöndíj elbírálásakor.
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