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• A hazai felsőoktatási intézmények hallgatóinak 
törvényben is rögzített lehetősége a 
tudományos és művészeti tevékenység 

 

• „A hallgató joga, hogy … tagja legyen 
tudományos diákkörnek, részt vegyen annak 
munkájában, részt vehessen a felsőoktatási 
intézmény kutató, fejlesztő 
tevékenységében,” (A felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény 46. § (3) h) 
bekezdése.) 



 

 

Mi a TDK? 



• a tudományos és művészeti diákkör a kötelező 
tananyaggal kapcsolatos ismeretek 
elmélyítését, a képzési követelményeket, a 
tantervi tananyagot meghaladó ismeretek 
elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve 
a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, 
ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri 
forma 

• hallgató-tanár műhelymunka 

• szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi 
képzés fontos területe 

• a tehetséggondozás legjelentősebb formája a 
hazai felsőoktatásban 



• a felkészülés legmagasabb szintje a doktori 
iskolát megelőző képzési szakaszban, (PhD-, 
illetve DLA-képzés) egyik legjobb előiskolája 

• megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát 
megismerni, elfogadni, örülni más sikereinek, 
elért eredményeinek 

• 1952-re a tudományos diákköri mozgalom 
indulása 

• több száz éves önszerveződő, önképzőkörök 
haladó hagyományainak folytatásaként van 
jelen egyetemeinken 



• országos TDK szellemiségét, lényegi elemeit 
elfogadva, az intézményi struktúrába 
illeszkednek 

• lényege mindenhol ugyanaz, de 
intézményenként változatos hagyományokon 
alapszik és eltérő múltú 



Az Országos Tudományos Diákköri 
Tanács (OTDT) 

• intézményi, kari, tanszéki, szakterületi, 
valamint intézményközi szinten szerveződő 
tudományos és művészeti diákkörök országos 
összefogására, tevékenységük koordinálására, 
a diáktudományos és művészeti tevékenységet 
végző hallgatók és az őket támogató oktatók 
szakmai szervezeteként jött létre 

• Az OTDT jelképe a bagoly, mint a tudás, a 
tudomány és a bölcsesség szimbóluma 



• Országos konferencia: Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia 

• Rövidített megnevezés: OTDK 

• Angol nyelvű elnevezés: National Conference 
of Students’ Research Societies 



Az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia (OTDK) 

• kétévenként kerül megrendezésre 

• Második „forduló”, a döntő, amelyre csak 
intézményi jelölés, illetve szakmai zsűri és 
nyilvánosság előtti bemutatás és pozitív bírálói 
javaslat, minősítés alapján lehet bejutni 

• 3500–4000 hallgató nevez a kétévente 
rendezett konferenciára 

• részvétel elsősorban erkölcsi elismerés 



• lehetőség, amely alkalmat ad egy-egy 
tudományterület legelismertebb képviselőiből 
álló szakmai zsűri és a hallgatóság előtti 
érvelésre, vitára 

• felkészít a szakterület hazai és külföldi 
konferenciáin való szereplésre 

• saját és mások munkájának, előadásának 
értékelésére 

 



• a konferenciára az egyetemek és BA, BSc, MA, MSc 
képzésében nappali, levelező, távoktatási, esti 
oktatási formában résztvevő hallgatói 
jelentkezhetnek 

• másoddiplomás képzésben részt vevő hallgatók 
nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai 
bizottság és a rendező intézmény közösen dönt 

• OTDK-ra nevezett többszerzős dolgozat esetén csak 
azon szerzők mutathatják be OTDK-n a dolgozatot, 
akik a helyi konferencián jogot szereztek erre 

• amennyiben a jogosultak közül valamelyik hallgató 
nem kíván OTDK-n részt venni, részéről írásbeli 
hozzájárulás 



• végzett hallgató esetében, ha a végzés 
félévében szerzett jogot az országos 
konferencián való részvételre, a nevezési 
laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös 
nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében 
bemutatott TDK-dolgozat egy korábban 
megkezdett, folyamatos tudományos diákköri 
műhelymunka eredménye, s az minden 
tekintetben megfelel a felhívásban foglalt 
követelményeknek 



• A külhoni magyar egyetemista és főiskolás 
önképzőkörösök azonos, az általános és a 
szekciók felhívásaiban közzétett feltételekkel 
vehetnek részt az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián 

• Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és 
Könyvtártudományi Szakmai Bizottság  

 

• A Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai 
Szakmai Bizottság 



• A konferenciák közti években (páros évek): 

 

• kiadvány - az adott OTDK országos és a 
szekciók felhívásait és kapcsolódó 
dokumentumait tartalmazza 

 

• a diákköri tevékenységhez kapcsolódó 
jelentősebb cikkeket, tanulmányokat teszi 
közzé, beszámol tudományos eseményekről, 
rendezvényekről, programokról (állandó 
rovatokban) 



A TDK munka feltételei  
Semmi nem akadály…………. 

 

• A TDK-nak nincs előfeltétele, gyengébb 
tanulmányi eredmény, egy idegen nyelv 
alacsonyabb szintű ismerete sem jelent 
hátrányt.  

• Egy TDK-dolgozatot többen is készíthetnek. 
Több szerző, jó munkamegosztás esetén 
kisebb energiával is készíthet színvonalas 
dolgozatot, az előadás is könnyebb lehet, ha 
nem egyedül kell kiállni a "nagyközönség" elé.  

 



• egy szerző több dolgozatot is beadhat a 
konferenciára, amennyiben van energiája ezek 
megfelelő elkészítésére 

 

• Természetesen évről-évre lehetőség van a 
TDK-n való részvételre, akár egy új dolgozattal, 
akár úgy, hogy az előző évi témát folytatjuk  

 



A TDK munka minősítése  

• a dolgozatot egy (esetleg két) független bíráló 
egy előre megadott egységes 
szempontrendszer alapján minősíti. A szóbeli 
előadásokat a kari szervezésű szekciókban 
Bíráló Bizottság előtt kell megtartani, aki az 
előadást pontozza. A dolgozatra és az 
előadásra adott pontok összege alapján 
állapítja meg a Bizottság a sorrendet és tesz 
javaslatot a kiadandó díjakra 



Az elbírálás fontosabb szempontjai 

 
                          Írásbeli dolgozatnál 

 

• Az egyéni munka és az önálló eredmények 
aránya a dolgozatban 

• A téma időszerűsége, megközelítésének módja 
és sokszínűsége 

• A kapott eredmények értékelése, a konklúzió 
helyessége 



•  A nem vizsgált szempontok figyelembevétele, 
a további kutatás lehetősége 

 

• A felhasznált irodalom alkalmazása, a 
hivatkozások megléte 

 

• A formai követelmények teljesítése 

 



A szóbeli előadásnál 

 

• Az elhangzottak illeszkedése a dolgozatban 
leírtakhoz (tartalmi helyesség) 

• Érthetőség (ábrák, fóliák, beszédstílus) 

• Egyértelműség 

• A kérdések megválaszolása során tanúsított 
magabiztosság  

 



A tudományról 



• „A tudomány olyan régi, annyi történelmi 
változáson eset át, minden ízében annyira 
összefonódott másféle társadalmi 
tevékenységekkel, hogy minden megkísérelt 
definíciót ― s ilyet nem keveset ismertünk ― 
csak többé-kevésbé fogyatékosan fejezheti ki 
valamelyik oldalát, gyakran nem is fontos       
oldalát, amely fejlődésnek bizonyos 
szakaszában napvilágra jutott.” 

   (Bernal, J. D.: Tudomány és történelem. 1963. -p. 846)  



• A tudomány fogalmának definíciói két jól 
körülhatárolható tartományra bontják a 
tudomány fogalmának tartalmát 

 

                                            

 

1. Tevékenység rendszer (a tudomány 
dinamikus oldala) 

2. Eredményrendszer (a tudomány statikus 
oldala) 



 
A tudomány mint tevékenység 

rendszer 

 • A tevékenység meghatározói a külső (társa-
dalmi) és a belső (a tudomány öntörvényeiből 
következő) szükségletek 

• funkciók (célok feladatok): a külső és belső 
ösztönzők, szükségletek, célok kitűzését és 
feladatok megoldását kívánják meg a 
tudománytól, tehát funkcionáltatják, 
működtetik. A legfőbb funkciók a megismerés, 
az alkalmazás-megváltoztatás és előrelátás  

 

 



• az előbbi funkciók az objektív valóság 
(természet, társadalom, gondolkodás) 
megismerésére irányulnak  

• mindezek a funkciók a tudományos (elméleti-
megismerő és gyakorlati-átalakító) 
kutatótevékenység során realizálódnak  

 

 



A tudomány mint 
eredményrendszer  

• A tudományos kutatótevékenység ugyanis 
különböző eredményekben realizálódik 

• a kutatás létrehozza az elméleti és tárgyiasult 
ismeretek rendszerét (információ-termelő 
rendszer)  

• kialakítja a kutatási módszerek, eszközök és 
eljárások rendszerét is  

• a kutatás intézményi oldala is tárgyiasult 
eredmény  

 

 

 



• a tudomány szociológiai rendszer is. „A 
modern tudományos tevékenység ugyanis sok 
embert foglalkoztat. E foglalkozási rendszeren 
belül sajátos emberi kapcsolatok, alkotói 
közösségeken belüli és közötti 
csoportviszonyok jönnek létre, amelyek 
tudományszociológiai vizsgálatokat igényel-
nek.” 

• úgy tölti be ismeretrendszeri szerepét, hogy 
összegyűjti és rendszerezi a feltárt ismereteket 
és a közöttük lévő összefüggéseket 

 



• a tudományművelés korunkban nemcsak 
néhány egyénileg dolgozó tudós privilégiuma, 
hanem kiterjedt szervezet, intézmények egész 
sorának a feladata 



• a tudományrendszer a Magyar Tudományos 
Akadémia osztályszerkezetét veszi alapul, ahol 
a rendszer az alábbi elemekből áll:  

1. tudományágak: állam- és jogtudomány, 
állatorvosi tudomány, biológiai tudomány, 
filozófiai tudomány, fizikatudomány, 
földrajztudomány, földtudomány, 
gyógyszerész tudomány, hadtudomány, 
irodalomtudomány, kémia, közgazdaság, 
matematika, mezőgazdaság, műszaki, 
művészettörténet, néprajz, nevelés, nyelv, 
orvos, politika, pszichológia, szociológia, 
történelem, vallás, zene; 



2. kutatásgazdák: nemzetközi szervek, állam, 
területi önkormányzatok, nemzetiségi, etnikai 
csoportok, egyházak, közcélú alapítványok, 
nem üzleti társaságok, érdekvédelmi 
szervezetek, gazdasági társulások és 
személyek;  

3. kutatószervek, intézmények: egyéni kutatók, 
termelő szolgáltató szervezetek, irányító 
gazdasági szervezetek, ágazati szakintézetek, 
elméleti kutatóintézetek, egyetemek, 
főiskolák, tudományos testületek, könyvek, 
médiumok szerkesztőségei 



• sokasodnak az új tudományszakok, de jól 
definiálhatók azok a követelmények amelyek 
teljesítése szükségesek ahhoz, hogy egy új 
önálló tudományterület társadalmilag 
elfogadott legyen  

 

• a tudományfejlődés eredményeként kialakul 
egy új ismerethalmaz, amely az 
interdiszciplináris ismeretelméleti elemeken 
túl tartalmaz olyan ismeretelméleti halmazt, 
amelyet csak ez a tudomány művel (kutat, 
gyarapít, alkalmaz);  

 



•  létrejön egy intézményrendszer 
(kutatóintézetek, könyvtárak stb.) a tudo-
mányművelés (kutatás, kísérlet) elősegítésére 
és az eredmények hasznosítására (társadalmi, 
gazdasági szervezetek, egységek) 

• működik egy vagy több egyetem, amely 
szakembereket képez 

• folyik doktori (PhD)-képzés  

•  rendszeresen megjelennek olyan önálló 
tudományos folyóiratok, amelyek közzéteszik a 
tudomány új kutatási eredményeit  

 



Hétköznapi megismerés jellemző hibái 

 

• Pontatlan: rendszertelenek és félig tudatosak 

• Túláltalánosítás: néhány hasonló esetből von 
le összefüggést, korlátozott számú 
megfigyelésből általánosít 

• Tudományos: kellően nagyszámú és 
reprezentatív mintán végzett megfigyelés, 
vizsgálat megismétlése 



• Szelektív észlelés: egy kidolgozott elmélet után 
hajlamosak vagyunk olyan eseményekre 
figyelni, amelyek azt igazolják (pl.:  az 
előítéletek) 

 

• Logikát mellőző (ésszerűtlen) okoskodás: a 
zavaró  ellentmondásokat hajlamosak vagyunk 
azzal magyarázni, hogy  a kivétel erősíti a 
szabályt (pl. a szerencsejátékos tévedése 



Tudományos megismerés jellemzői 

 

• előre eltervezett, meghatározott 
szempontokkal  bír 

• racionalitásra, objektivitásra törekszik: 
érveken, bizonyításon alapul, megállapítás 
elfogadását az érvek, ellenérvek súlya dönti el 

• kellően nagyszámú és reprezentatív mintán 
végzett megfigyelés, vizsgálat megismétlése 

 

 



• tervszerűség, szisztematikusság, 
módszeresség: lépések előre átgondolása 

• pontosságra, koherenciára való összefüggés: 
pontos fogalmak, kritériumok, eljárások 
alkalmazása, az ismeretek egymásra építése és 
összerendezése 

• kollektivitás: közösségi tevékenység: minden 
kutatás mások munkájának folytatása és 
egyben előzménye 

• kritikai alapállás: kritikai gondolkodás jellemzi, 
a kutató önreflexiója, tudományos közösség 
bíráló értékelése segíti ezt 

 

 



A TDK dolgozat elkészítésének 
lépései 



1.  A dolgozat témájának szűkítése és 
racionalizálása, kapcsolata és adekvációja a 
gyógypedagógiával 
 

• dolgozat keretei között reálisan feldolgozható és a 
gyógypedagógia elméletéhez, illetve gyakorlatához 
kapcsolódó téma kiválasztása 

• A vállalható és vizsgálható téma kiválasztása 
kalkulál a rendelkezésre álló idővel, energiával, 
motivációval, az egyéni tanulási stílussal és 
készségekkel, a vizsgálható tereppel, 
előtanulmányokkal, lehetőleg előzetes gyakorlati 
tapasztalatokkal, tehát azokkal a meglévő 
erőforrásokkal, amelyek nélkül egy vizsgálat 
nehezebben, vagy egyáltalán nem kivitelezhető 

 
 



• épít az előtanulmányokra, előzetes gyakorlati 
tapasztalatokra 

• számol azokkal a meglévő erőforrásokkal, 
amelyek nélkül egy vizsgálat nehezebben, vagy 
egyáltalán nem kivitelezhető  

• a jó téma egy rejtély, dilemma, probléma 
(‘puzzle’), ami megoldásra, feltárásra vár 

• A „kevesebb sokszor több” elve alapján 
racionalizálható és realizálható a kutatási terv 
előkészítése 



• a választott téma lehet adott esetben egy vitás 
vagy aktuális kérdés 

• Miről a csodáról is írjak?  

• Tényleg valós az általam kiválasztott 
probléma? 

• Hogyan közelítsem meg?  típusú kérdések 
esetén nem érdemes végeláthatatlan 
elmélkedésekbe és gyötrődésekbe süllyedni, 
hanem szakmai segítséghez kell folyamodni 
(szakirodalom, konzulens) 

• a források legyenek hozzáférhetőek 

• álljon a rendelkezésre kellő mennyiségű 
szakirodalom, adatok 



• Pl. hivatalos statisztikák és adatbázisok, a 
levéltári anyagok, a különféle kronológiák, a 
különböző szintű és jellegű jogszabályok meg 
hivatalos dokumentumok, bizonyos 
szervezetek alapszabályai, kormányprogramok 
Pl. a fogyatékosságra vonatkozóan), 
sajtóanyagok, sajtófigyelések, sajtóelemzések 

• a források legyenek a jelölt által kezelhetőek. 
(például a nyelvismeret hiánya ne jelentsen 
akadályt) 

• Az elemzési és adatfeldolgozási módszer 
igényessége ne haladja meg a jelölt szakmai 
felkészültségi színvonalát 





• a kisebb kutatások rendszerint nem átfogó 
szakirodalom elolvasását meg bemutatását 
igénylik, hanem egy jól körülhatárolt, 
specifikus probléma megvilágítását, elemzését 
s így produkálnak eredményeket- TDK 



2. A kutatás kérdéseinek, a vizsgálati 
hipotézisnek megfogalmazása és 
véglegesítése 

 

• A kutatási folyamat a teóriákat, a vizsgálandó 
témáról alkotott előfeltevéseket hipotézisekké 
alakítja. A hipotézis úgy fogalmazza meg a 
teóriát, hogy lehetővé teszi a teória 
ellenőrzését. Ahhoz, hogy egy hipotézis 
ellenőrizhető legyen, mérhető változókra van 
szükségünk. A változókat azért nevezzük 
változóknak, mert egyénenként változnak 



• a hipotézis egy olyan megállapítás, ami 
valószínűleg, és feltételezésünk szerint igaz, és 
amelyet a kutatás fog igazolni, vagy cáfolni 

•  a hipotézisek megfogalmazása általában azt 
sugallja, hogy valamely tényező egy másikkal 
szoros összefüggésben áll, pl. minél tovább 
munkanélküli valaki, annál inkább veszít az 
önbecsüléséből 

• a hipotézis felállítása rámutat az elmélet és a 
kutatás közti kapcsolatra 

• azt sugallja, hogy mind az indukció (az egyeditől 
az általánosig, vagy a tényektől az elméletig) és 
mind a dedukció (amikor az általánostól jutunk el 
az egyediig, vagy az elmélettől a tényekig) 
szerepet kell, hogy kapjon a jó kutatásban 



• Az induktív és deduktív út egymást kiegészítik, 
egyik sem mellőzhető 

• A tudományos problémák érkezhetnek az 
elmélet és a gyakorlat oldaláról 

• Van kutató, aki az egyiket, van, aki a másik utat 
részesíti előnyben 





Hipotézis 

Pl.  

Minél tovább munkanélküli 

valaki, annál inkább veszít 

az önbecsüléséből. 

 

Mérhető változók 

kialakítása 

Pl. 

mn. Hossza (független) 

önbecsülés 

(függő) 

Adatgyűjtés 

és az eredmények 

értékelése 

 

Teória 

Pl. 

Az önbecsülés egyik 

meghatározója a munka. 

Visszacsatolás a 

hipotézisre, 

igazolás vagy cáfolat és 

annak reflexiója 

 



3. A vizsgálati módszerek kiválasztása, 
alkalmazásuk és a hipotézissel való 
összeillésük 

• valamennyi kutatás szakirodalmi 
tájékozottságot, és feldolgozást (elemzést) 
igényel 

Mivel gazdagodunk, ha feltárjuk egy téma 
szakirodalmát? 

 

• az adott témakörben jártasságra teszünk szert 

• pontosíthatjuk kutatási elképzeléseinket, 
céljainkat 

 



• pontosíthatjuk, bővíthetjük kutatási 
kérdéseinket és hipotéziseinket 

• értelmezésre kerülnek a kutatás 
kulcsfogalmai  

• a feltárt ismereteket integráljuk  

• másoktól nyerünk tapasztalatokat a saját 
kutatásunk végrehajtására vonatkozóan 

• új ötletek, gondolatok merülhetnek föl  

 



4. Fogalmak operacionalizálása: Az elméleti 
fogalmakat tükröző empirikus mutatók 
meghatározása, melyeknek precízeknek és 
pontosan meghatározottaknak kell lenniük. 
Az operacionalizálás hatására lesz empirikus 
hipotézis az elméletiből 

 

5. Empirikus adatok gyűjtése: Az elméleti 
fogalmak operacionalizálására támaszkodva a 
kutató az empirikus mutatókhoz kapcsolódó 
adatokat gyűjtése 



6.  A hipotézisek empirikus ellenőrzése: Miután 
együtt vannak az adatok, az utolsó lépés a 
hipotézis statisztikai próbája. Az empirikus 
hipotézis elfogadása, illetve elutasítása 
szolgál aztán az elméleti hipotézis 
elfogadásának, illetve elutasításának alapjául 

 



Társadalomtudományi kutatások 
csoportjai 

Induktív↔deduktív kutatás 

 

• Induktív: egyedi esetektől, konkrét  
megfigyelésektől jut el általános 
összefüggésekhez (vajon hogyan van és miért) 
pl: jó félévi vizsga jegyet kapott hallgatók  
felkészülési módjait vizsgálja 

• Deduktív:elméleti következtetésből indul ki a  
konkrét megfigyelésekhez (általánostól az  
egyedihez), miért-től a vajon hogyan van-ig 



Kvalitatív↔Kvantitatív kutatás 

 

• minőségi: érthető szituációkra fókuszál, 
jelenségek egy beavatott nézőpontból,  
specifikumokat keres pl. tekintélyelvű nevelés  
jellemzése 

• mennyiségi: számolásra és mért adatokra 
fókuszál és mennyiségben méri a szituációkat 
és jelenségeket, rendszerességeket és 
szabályszerűségeket keres pl. tekintélyelvű  
nevelést skálán vizsgálja 



Alkalmazott↔alapkutatás 

 

• alkalmazott kutatás vagy gyakorlatorientált 
kutatás: a megszerzett ismeret hozzájáruljon a 
gyakorlati problémák megoldásához 

 

• alap vagy elméletorientált kutatás: javítsuk  
vagy bővítsük a már meglévő tudást az adott  
témából, a gyakorlati haszon nem mindig 
jelentkezik azonnal 



Az idődimenzió mentén 

 

• Keresztmetszeti vizsgálatok: egy adott időben  
vizsgálnak meg egy jelenséget, 
pillanatfelvételt készítenek 

 

 

• Longitudinális vizsgálatok: hosszabb időn át 
vizsgálják a jelensége 



A kutatási terv 
• terv a vizsgálat kezdetekor készül, mégis a 

kutatás minden későbbi lépését magába 
foglalja. 

• célja, hogy megtervezzük a tudományos 
vizsgálatot – stratégiát készítünk valaminek a 
megismerésére 

• pontosan meg kell határoznunk, hogy mi az, 
amit tudni akarunk 

• meg kell adnunk a megismerési folyamat 
optimális módját 

• a tudományos kutatás abból áll, hogy vizsgálatokat 
végzünk és értelmezzük azt, amit megfigyeltünk 

  

 



1. Az adott terület hozzáférhető kutatási 
eredményeinek áttekintése, ami segít 
megfogalmazni a leendő kutatás kérdéseit és 
módszereit 

2. A kutatási probléma pontos körülhatárolása, 
a kutató hipotézisének megfogalmazása 



3. A vizsgálat megtervezése 

 

- a vizsgálat alanyainak meghatározása, 

- adatgyűjtési módszerek megtervezése, pl.: 
kérdőív, interjú, megfigyelés, 
dokumentumelemzés, 

- határidők kijelölése, 

- költségvetés készítése,  

- elemzési eljárások meghatározás 



4. A kutatás elvégzése, adatgyűjtés, az 
információk rögzítése 

 

5. Az eredmények értelmezése: adatfeldolgozás, 
rendszerezés, az adatok közötti kapcsolatok 
vizsgálata, következtetések levonása 

 

6. A kutatási eredmények közlése, prezentáció. A 
megválaszolatlan kérdések felvetése, további 
kutatási irányok kijelölése 




