4. számú melléklet

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA
A tudományos diákkörök célja
1. § (1) A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán (a továbbiakban: Főiskola) a
tudományos diákköri tevékenység (a továbbiakban: TDK) a tehetséggondozás
megnyilvánulási formája. A TDK célja, hogy a hallgatókat bevezesse az elméleti és
gyakorlati kutatómunkába, hogy teret adjon a kötelező tananyagot meghaladó
tudományos igényű önképzésnek, továbbá, hogy az elért eredményeknek szakmai
nyilvánosságot biztosítson.
(2) A TDK alapja a hallgató és a témavezető közötti szakmai együttműködés.
(3) A TDK tevékenység körében munkát végző hallgatók az évente megrendezendő
intézményi tudományos diákköri konferencián (a továbbiakban: TDK konferencia)
mutathatják be a kutatási eredményeiket összefoglaló, a TDK pályázatra nevezett
dolgozataikat.
Részvételi feltételek a TDK konferencián
2. § (1) A TDK konferenciát a Tudományos Diákköri Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) hirdeti meg és megszervezi a pályázatot lezáró konferenciát.
(2) A TDK-ra pályázhatnak a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló hallgatók.
(3) Pályázni olyan tudományos munkával lehet, amely a hallgató által választott
témában, témavezetővel történt rendszeres konzultáció mellett készült. Témavezető
lehet a Főiskola oktatója, kutatója (belső témavezető), valamint az erre felkészült külső
szakember (külső témavezető). Külső témavezető választása esetén a hallgató belső
témavezetőt is választ.
(4) A TDK-ra benyújtott dolgozatnak meg kell felelnie az előírt formai
követelményeknek (ld. SzMSz III. számú melléklet – Dolgozatírási Szabályzat).
(5) A dolgozatot a kiírásban megjelölt határidőn belül, a Dolgozatírási Szabályzatban
meghatározott módon, azaz 3 példányban (nyomtatott, spirálozott), valamint
elektronikus formában (CD), magyar nyelvű összefoglalóval (rezümé) kell a HÖK
Irodában leadni.
(6) A pályázónak a tanév elején meghirdetett határidőket be kell tartani. A késve
leadott pályamunkákat a Bizottság elutasítja.
(7) A Bizottság által legjobbnak ítélt pályamunkák szerzői meghívást kapnak arra,
hogy a TDK konferencián megszabott időkeretben bemutassák munkájuk főbb téziseit.
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A TDK konferencia
3. § (1) A kutatás során elért eredményeket a pályázó a konferencián szóban röviden
ismerteti.
(2) A TDK konferencián a zsűri értékeli az előadást, és a dolgozatok, valamint az
előadások összpontszámát figyelembe véve ítéli oda a díjakat, helyezéseket.
Díjazás
4. § (1) Az Főiskola és annak Hallgatói Önkormányzata pénzügyi támogatás
formájában is gondoskodik a TDK működési feltételeiről, jutalmazza a legkiválóbb
dolgozatok készítőit, témavezető, valamint bíráló tanárait.
(2) A 1-3. helyezéseket elért hallgatókat illető díjak mértékét a Bizottság a pályázat
meghirdetésekor ismerteti.
A TDK munka eredményeinek felhasználása
5. § (1) A TDK konferencián bemutatott dolgozat szakdolgozatnak (záródolgozatnak)
(a továbbiakban együtt: szakdolgozat) is benyújtható, amennyiben megfelel a
szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek és a
témavezető, valamint a bíráló írásbeli javaslatára a témavezető tanszéki besorolása
szerinti tanszék vezetője azt szakdolgozatként elfogadta. A dolgozat egyéb esetben is
alapját képezheti a hallgató szakdolgozatának.
(2) A Tudományos Diákköri Bizottság javaslatára – a konferencián elért helyezéstől
függetlenül – a dolgozat országos és nemzetközi konferenciákon bemutatható.
(3) A TDK konferencián való szereplést a Tanulmányi Osztály a leckekönyv
„Hivatalos bejegyzések” rovatába írja be. (A bejegyzés szövege: Az .... évi intézményi
tudományos diákköri konferencián … c. dolgozatával szerepelt., illetve: Az .... évi
intézményi tudományos diákköri konferencián szereplésével ....... díjat érdemelt ki.
Dolgozatának címe: …)
A Tudományos Diákköri Bizottság felállítása és működésének rendje
6. § (1) A Bizottságnak öt tagja van, melyből három főt a Szenátus választ a Főiskola
oktatói és kutatói közül, két főt pedig a Hallgatói Önkormányzat delegál. Elnökét a
rektor nevezi ki.
(2) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az üléseket az
elnök hívja össze, de összehívását, az ok megjelölése mellett bármelyik tag
kezdeményezheti.
(3) A Bizottság akkor döntőképes, ha legalább a tagok fele jelen van; döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza.
(4) A TDK Bizottság titkári feladatait az erre kijelölt tag látja el. A Bizottság elnöke a
TDK hitelesített dokumentumainak egy-egy példányát (ülések jegyzőkönyve, stb.)
átadja a rektornak, illetve a főtitkárnak.
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A Bizottság feladat- és hatásköre
7. § A Bizottság a tudományos diákköri munka szervezése körében:
a) tájékoztatja a Főiskola vezetését a tudományos diákköri tevékenységről,
b) folyamatos kapcsolatot tart fenn az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal,
c) évente meghirdeti a TDK pályázatot és megszervezi a TDK konferenciát,
d) gondoskodik arról, hogy a dolgozatokat bírálók véleményezzék,
e) eldönti, hogy az országos és nemzetközi konferenciákon kik képviselhetik a
Főiskolát.
8. § A Bizottság elnöke
a) a rektorral egyeztetve meghatározza az intézményi TDK-ra a jelentkezési,
valamint a dolgozatleadási határidőt legkésőbb a pályázat tanévét megelőző tanév
végéig, valamint gondoskodik a határidők közzétételéről,
b) meghatározza a Bizottság üléseinek rendjét a tanévre szólóan, legkésőbb a
pályázat tanévét megelőző tanév végéig, amelyről a tagokat értesíti;
c) megküldi a felkéréseket a beérkezett dolgozatok bírálatára;
d) tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt arról, hogy kik vettek részt a TDK
konferencián, illetve az elért helyezésekről.
Záró rendelkezések
9. § Jelen szabályzatot a Bizottság elnöke jóváhagyásra felterjesztette a Szenátusnak,
amely azt 2011. szeptember 2-ai ülésén jóváhagyta.

Budapest, 2011.szeptember 2.

Dr. Orosz András Lóránt OFM
rektor
a Szenátus elnöke
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