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Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 22. sz. melléklet

A Kaposvári Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 5.§ (2)
bekezdésében, 22.§ (3) bekezdésében és 66.§-ában, a Kaposvári Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzat I. kötet 4.§ (3) és (12) bekezdéseiben, valamint a …§ -ában
meghatározott elveket és rendelkezéseit is figyelembe véve, a Kaposvári Egyetemen zajló
tudományos és művészeti diákköri tevékenység szervezeti kereteit és működési rendjét az
alábbiak szerint szabályozza:
1. Célkitűzések, elvek
1.1. A Kaposvári Egyetem Tudományos és Művészeti Diákkör(ei)nek “küldetésével”
összhangban, hangsúlyozva az oktatás és a tudomány művelésének egyetemes egységét,
célszerű az Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (a továbbiakban
ETDT) és Kari Tudományos – illetve Művészeti Diákköri Tanácsok (a továbbiakban
KTDT, KMDT) munkájának adminisztratív és felügyeleti rendszerét, működésének
feltételeit úgy kialakítani, hogy azok az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szakmai
Bizottságai által gondozott tudományterületek szerinti rendezési elvekhez illeszkedjenek,
a Karok sajátosságainak figyelembevételével.
1.2. A TDK-s és MDK-s tevékenység célja a kötelező tananyagon túli ismeretek
megszerzése, a hallgatók bevonása az elméleti és a gyakorlati és művészeti
kutatómunkába, továbbá a diákköri tevékenység során, vagy azon kívül a hallgatók
közreműködésével, vagy önálló munkájával elért egyéni, vagy kollektív eredmények
szakmai nyilvánosságának és értékelésének, megítélésének biztosítása, hasznosításának
elősegítése.
2.

A tudományos és művészeti diákkörök tagjai, résztvevői

2.1. Tudományos Diákköri vagy Művészeti Diákköri munkát az a hallgató végez, aki
tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően az oktatói-hallgatói műhelymunka
vagy diákkör keretei között TDK/MDK dolgozatot/alkotást készít.
2.2. A Tudományos illetve Művészeti Diákkör tagjai azon aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatók, akik munkatervüket minden félév elején a KTDT-nek vagy a
KMDK-nek bemutatták. A hallgató nem tagja tovább a KTDT-nek, KMDT-nek,
amennyiben hallgatói jogviszonya megszűnik, illetve a kari elnök a félév zárásakor nem
igazolja diákköri tevékenységét.
2.3. A diákkörök céljaikat a hallgatók és oktatók együttműködésével valósítják meg, a téma
kiválasztásában, a munka irányításában külső elméleti és gyakorlati szakember is részt
vehet.
2.4. Az egyes tudományos és művészeti diákkörök, témavezetők, hallgatók / kutató-műhelyek
együttműködhetnek az Egyetem más tudományos és művészeti diákköreivel (Kari
átjárhatóság), valamint más egyetemek (főiskolák) tudományos és művészeti
diákköreivel, továbbá szakmai, tudományos és gazdálkodó szervezetekkel.
Kapcsolattartás formái különösen:
• Közös rendezvények, konferenciák, egyéb programok szervezése, részvétel
egymás rendezvényein;
• Részvétel az azonos tudományterület tudományos diákköri konferenciáján, egyéb
rendezvényein, közreműködés a / alkotások bírálatában és a zsűri munkájában;
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•
•
•
•
•

Közös tehetségműhelyek, konferenciák szervezése a középiskolák (Kutató Diákok
Mozgalma) és az általános iskolák (Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája)
tudományos diákköreivel;
Részvétel az OTDT-hez, OMDT-hez kapcsolódó szakmai bizottságokban;
Kapcsolódás egyéb tehetséggondozási tevékenységekhez, kutatási/művészeti
programokhoz;
Régiókhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési programokban való részvétel;
Határon túli magyar szakmai kapcsolatok ápolása;

2.5. A diákköri munkát végző hallgatók státusából következően a hallgatók TDK, MDK
munkájához kapcsolódó adminisztratív munkákat Kari szinten a Kari Tudományos vagy
Művészeti Diákköri Tanács, egyetemi szinten az Egyetemi Tudományos és Művészeti
Diákköri Tanács látja el.
2.6. A hallgatók a KTDK-n, OTDK-n, KMDK-n, OMDK-n elért I., II., III. helyezését, illetve
minősített szakmai vagy tudományos különdíját a leckekönyv és az ETR hivatalos
bejegyzések rovatában kell feltüntetni. Az elért eredményeket a Tudományos és
Művészeti Diákköri Konferencián való részvétel esetében az adott karok TDT-inek,
MDT-inek elnökei igazolnak.
2.7. A hallgatók eredményes TDK, MDK munkáját figyelembe kell venni:
a) köztársasági ösztöndíjra való felterjesztéskor,
b) MSc képzésre való felvételi eljárás során,
c) demonstrátori megbízások esetében,
d) hazai és külföldi konferenciákra és tanulmányutakra való kiküldetéskor,
e) tudományos továbbképzési, valamint doktorandusz pályázatok véleményezésekor,
f) külföldi részképzés elbírálásakor,
g) kollégiumi elhelyezésnél.
2.8. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I., II. és III. helyezést és minősített
szakmai és tudományos különdíjat elért dolgozat / alkotás elfogadható szakdolgozatként.
A hallgató nem kaphat azonban felmentést a szakdolgozat államvizsgán történő
bemutatása és minősítése alól.
2.9. Sikeres TDK, MDK tevékenységnek minősül amennyiben a hallgatót az Országos TDK,
MDK konferenciára behívják, vagy az Országos vagy Kari TDK /MDK Konferencián
helyezést ér el, illetve különdíjban részesül.
2.10. Az egyetemi oktatók minőségi értékelésénél a sikeres TDK, MDK munkák vezetését
figyelembe kell venni. Sikeres TDK, MDK munkának az a tevékenység minősül,
amelyet a jelen szabályzat 2.9. pontjának értelmében a hallgatók leckekönyvében és az
ETR-ben feltüntettek és aláírással igazoltak.
3.

A tudományos és művészeti diákkörök

3.1. A Kaposvári Egyetemen a Tudományos és Művészeti Diákkörök az oktatási vagy más
szervezeti egységekhez kapcsolódóan, a témavezetők szakmai útmutatásával végzik
tevékenységüket. Egy szervezeti egységben több diákkör is működhet, a diákkörök egy
időben több szervezeti egységhez is tartozhatnak.
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4.

Az Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (ETMDT) felügyelete,
összetétele, hatásköre, működési rendje

4.1. Az ETMDT felügyeletét az Egyetem tudományos rektorhelyettese látja el, biztosítva a
hazai és nemzetközi tendenciáknak megfelelően a tudományos színvonalat. A
TDK/MDK egyetemi tudományos tevékenységhez fűződő kapcsolata azáltal erősíthető,
hogy az Egyetemi Doktori Tanács ülésein az ETMDT elnöke, a Doktori Iskolai Tanácsok
ülésein a KTDT, KMDT elnökei tanácskozási joggal részt vehetnek, amennyiben olyan
téma kerül tárgyalásra, amely a TDK-t és MDK-t is érinti.
4.2. Az ETMDT elnökét a Szenátus választja, az elnök személyére javaslatot a tudományos
rektorhelyettes, mint felügyeletet ellátó személy tesz. Az elnök az Egyetem olyan
oktatója, vagy kutatója lehet, aki részt vesz a TDK vagy az MDK munkájában. A
megbízatás négy évre szól.
4.3. Az ETMDT titkárát a Szenátus választja, a titkár személyére javaslatot a tudományos
rektorhelyettes, mint felügyeletet ellátó személy tesz. A megbízatás négy évre szól.
4.4. Az ETMDT összetétele:
• az Egyetem tudományos rektorhelyettese,
• az ETMDT elnöke és titkára.
• a KTDT-k, KMDT-k elnökei (összesen 4 fő); a megbízatásuk négy évre szól (minden
karon 1 fő).
• a hallgatói képviseletet a Karok TDT, MDT hallgatói képviselői látják el (összesen 4
fő).
4.5. Az ETMDT hatásköre:
a) harmonizálja és koordinálja a TDK, MDK munka formájának elveit, figyelembe
véve az OTDT, OMDT szakmai bizottságainak elveit, a szakmai értékelés
módszereit és rendszerét, a díjazás elveit, a TDK-val, MDK-val kapcsolatos
minden, e szabályzatban nem szabályozott feladat ellátási rendjét;
b) dönt az Egyetem által tudományos és művészeti diákköri feladatokra átadott
pénzeszközök elosztásáról. Költségvetése az Egyetemi Kutatási Igazgatóság
költségvetéséhez tartozik.
c) összehangolja a karok TDK, MDK munkáját;
d) a KTDT-kel, KMDK-val együttműködve koordinálja évente legalább egyszer
megszervezni a kari Tudományos és a Művészeti Diákköri Konferenciát; illetve az
OTDK évében az egyetemi TMDK-t;
e) javaslatot tesz a TDK, MDK munkában kiemelkedő teljesítményű oktatók, kutatók
kitüntetésére;
f) segíti a tudományos és művészeti diákköri munkák szakmai nyilvánosságának
megteremtését, publikálását, hasznosítását;
g) kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel, amelyek a tudományos és művészeti
diákkörök tevékenységét támogatják, forrásokat kutat fel a TDK, MDK munka
ösztönzésére;
h) beszámol az egyetemi TDK, MDK munkáról a Szenátusnak;
i) végzi a TDK-val, MDK-val kapcsolatos, a Szenátus által meghatározott egyéb
feladatokat.
j) jóváhagyja az OTDK-ra, OMDK-ra kijutott hallgatók nevezését. Véleményezi az
ODTK, OMDK zsűrijeibe delegált tagok személyét.
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k) koordinálja a mindenkori aktuális országos és EU-s pályázatokon való részvételt,
kiírja az egyetemi pályázatokat és elbírálja azokat.
4.6. Az ETMDT félévente legalább egyszer tart ülést. Az ETMDT rendkívüli ülést tart, ha:
a) az elnök vagy valamelyik Kari TDT, MDT elnök javasolja, vagy
b) az egyetem rektora vagy
c) tudományos rektorhelyettese kéri.
4.7. Az ETMDT akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van.
4.8. Az ETMDT döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az ETMDT
elnökének szavazata dönt.
4.9. Az ETMDT teljes működéséhez a szükséges költségek az Egyetemi Kutatási Igazgatóság
költségvetésében szerepelnek.
5.

Kari Tudományos Diákköri Tanácsok és Kari Művészeti Diákköri Tanács (KTDT,
KMDT) felügyelete, összetétele, hatásköre, működési rendje

5.1. A KTDT, KMDT felügyeletét az adott Kar tudományos illetve a tudományos és
művészeti ügyekért felelős dékánhelyettese látja el, biztosítva a hazai és nemzetközi
tendenciáknak megfelelően a tudományos színvonalat.
5.2. A KTDT KMDT összetétele:
• Kar tudományos dékánhelyettese,
• KTDT, KMDT elnöke,
• KTDT, KMDT titkára,
• Hallgatói képviselő,
• Oktatók a tudományterületi műhelyek képviseletében. (max. 3 fő)
5.3. A KTDT-k, KMDT elnökét a KTDT, KMDT javaslata alapján a kar dékánja bízza meg.
A megbízatása négy évre szól
5.4. A KTDT-k, KMDT-k titkárát a KTDT, KMDT elnöke bízza meg, személyére a KTDT,
KMDT tesz javaslatot. A megbízatása 4 évre szól.
5.5. A hallgatói képviseletet az adott kar diákkörös hallgatója látja el. A KTDK-s és KMDK-s
hallgatók képviselőjüket karonként a saját jelölésük alapján, saját maguk közül, egyszerű
többséggel, titkos szavazással választják. A hallgatói képviselő mandátuma 1 évre szól.
5.6. A KTDT, KMDT tagjai a karon működő tudományos és művészeti diákkörök
szakterületi képviselői, oktatói, kutatói, művészei. Megbízásukról a kar dékánja dönt. A
megbízatásuk négy évre szól.
5.7. A szervezeti egységekben működő tudományos diákkörök munkáját a szervezeti egység
vezetője által megbízott oktató (kari vagy tanszéki TDK, MDK felelős) segítheti.
5.8. A KTDT-k, KMDT hatásköre:
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a) Szükség esetén segítik, összehangolják az adott karon, tanszékeken belül működő
szervezeti egységek tudományos és művészeti diákköreinek munkáját;
b) kapcsolatot tartanak az ETMDT-vel;
c) közreműködnek az évenként legalább egyszeri kari Tudományos Diákköri
Konferenciák,
Művészeti
Diákköri
Konferenciák
meghirdetésében,
előkészítésében, szervezésében és megvalósításában és az OTDK, OMDK évében
megrendezésére kerülő egyetemi TMDK/OMDK megszervezésében;
d) kapcsolatot tartanak mindazon szervezetekkel, amelyek a tudományos és
művészeti diákkörök tevékenységét támogatják, forrásokat kutatnak fel a TDK,
MDK munka ösztönzésére;
e) aktívan részt vesznek a kari tudományterületeknek megfelelően az OTDT, OMDT
szakmai bizottságaiban;
f) döntenek a különböző, az egyetemen kívüli tudományos és művészeti
diákkonferenciákra küldendő TDK, MDK pályamunkák sorsáról, valamint
közreműködnek a gondjaikra bízott tudományterületeken a jogosultságot nyert
pályamunkák, illetve hallgatók, OTDK-ra, OMDK-ra történő nevezésében;
g) javaslatot tesznek az ETMDT-nek a TDK, MDK munkában kiemelkedő
teljesítményű oktatók, kutatók kitüntetésére;
h) segítik a tudományos és művészeti diákköri munkák szakmai nyilvánosságának
megteremtését, publikálását, hasznosítását;
i) beszámolnak az adott karokon folyó tudományos és művészeti diákköri
tevékenységről az illetékes Kari Tanácsoknak és az ETMDT-nek;
j) végzik a TDK-val, MDK-val kapcsolatos, a Kari Tanács és a Szenátus által
meghatározott egyéb feladatokat.
k) javaslatot tesznek az OTDK-ra, OMDK-ra nevezhető hallgatók és zsűritagok
személyére.
5.9. A KTDT-k, KMDT-k ülésezésére, határozatképességére, döntéshozatalára a 4.7.- 4.9.
pontban foglaltakat kell alkalmazni.
5.10. A Kari TDT, MDT elnöke, titkára e tevékenységükért a kötelezően tanításra
fordítandó időből kedvezményben részesülnek, melynek mértékét a KE SZMSZ II.
kötetét képező Foglalkoztatási Követelményrendszer tartalmazza.
6.

Kari Tudományos Diákköri Konferencia illetve Kari Művészeti Diákköri
Konferencia

6.1. A Kaposvári Egyetem minden kara évenként legalább egyszer megrendezi a kari
Tudományos illetve a Művészeti Diákköri Konferenciát:
a) A kari TDK-ra, MDK-ra való jelentkezést a jelentkezési adatlap és az összefoglaló
benyújtásával a kari TDT, MDT előírásai alapján kell végezni.
b) A pályamunkák formai előírásait, bírálatának a módját a KTDT, KMDT határozza
meg.
c) A kari TDK, MDK-n a szekciók és tagozatok beosztásakor irányadónak kell
tekinteni a lehetőségekhez mérten – az OTDT, OMDT tudományterületi szakmai
bizottsági / szekciós besorolását, illetve a már meghirdetett OTDK, OMDK-
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szekciók várható tagozatait. Tudományterületi (szekciók és tagozatok közötti)
integrálásra a pályamunkák számának függvényében lehetőség van.
d) A kari TDK, MDK konferencián abban az esetben, ha zsűriben van a hallgató
témavezetője nem értékelheti a saját hallgatóját.
e) A zsűri elnöke az adott tudományterület / diszciplina területén az egyetemen /
kampuszon legmagasabb tudományos minősítettséggel rendelkező és
témavezetőként az adott szekcióban / tagozaton nem érintett egyetemi tanár,
professzor emeritus vagy egyetemi docens oktató / kutató kell, hogy legyen.
f) A zsűritagok között szavazati joggal részt vesz az adott tudományterületen TDK,
MDK tevékenységet folytató, lehetőség esetén PhD képzésben résztvevő aktív
jogviszonnyal rendelkező hallgató.
g) A zsűritagok tájékoztatása a felkérő levélben, majd a kari TDK, MDK napján, a
megnyitót megelőző ülésen szóban is megtörténik.
h) A kari TDK-n, MDK-n sikeresen szereplő pályamunkák szerzőinek járó
jutalmazás mértékéről az ETMDT dönt.
i) Az OTDK-n, OMDK-n való részvételre jogosultságot nyerő pályamunkákkal
szemben, az KTDK-n, KMDK-n elért eredmények függvényében támasztott
minőségi követelményekről, a nevezési és részvételi költségek kereteiről az
ETMDT dönt. A hallgatók országos versenyen való részvételének költségeit a
hallgatót nevező kar viseli.
j) A témavezetők OTDK-n, OMDK-n való részvételének pénzügyi feltételeiről
mindig a hallgatót nevező kar gondoskodik.
7.

Vegyes rendelkezések

7.1. A Kaposvári Egyetemet az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szakmai
Bizottságaiban a karok TDT, MDT elnökei és titkárai képviselik. A megbízással együtt
járó utazási költségeket az adott kar fedezi.
7.2. Az ETMDT, valamint a KTDT-k és KMDT felépítését, egymáshoz való kapcsolódását a
függelékben található ábra szemlélteti.
8.

Záró rendelkezések

8.1. A szabályozást a Szenátus 2011. március 2-án tartott ülésén a 36/2011 (III. 02.) sz.
Szenátus határozattal fogadta el a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat I. kötetének 22. sz. mellékleteként, hatályos 2011. március 2-től.
Kaposvár, 2011. március 02.
Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc
rektor
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TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES

Kaposvári Egyetem Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács
(ETMDT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Állattudományi Kar
Tudományos Diákköri
Tanácsa
•
•
•
•
•

Elnök
Titkár
Tud. dékánhelyettes
Hallgatók képviselője
Oktatók a
tudományterületi
témavezetők /
műhelyek
képviseletében (max
3fő)

Tanszéki TDK felelősök

Kutató-műhelyek:
témavezetők és hallgatók

Tudományos rektorhelyettes
Elnök
Titkár
Állattudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának (ÁTK-TDT) elnöke
Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának (GTK-TDT) elnöke
Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsának (PK-TDT) elnöke
Művészeti Kar Tudományos Diákköri Tanácsának (MK-TDT) elnöke
ÁTK, GTK, PK, MK TDT hallgatói képviselői

•
•
•
•
•

Elnök
Titkár
Tud. dékánhelyettes
Hallgatók képviselője
Oktatók a
tudományterületi
témavezetők /
műhelyek
képviseletében (max.
3fő)

Tanszéki TDK felelősök

Kutató-műhelyek:
témavezetők és hallgatók

Művészeti Kar
Művészeti Diákköri
Tanácsa

Pedagógiai Kar
Tudományos Diákköri
Tanácsa

Gazdaságtudományi Kar
Tudományos Diákköri
Tanácsa
•
•
•
•
•

Elnök
Titkár
Tud. dékánhelyettes
Hallgatók képviselője
Oktatók a
tudományterületi
témavezetők /
műhelyek
képviseletében (max.
3fő)

•
•
•
•
•

Elnök
Titkár
Tud. és műv.
dékánhelyettes
Hallgatók képviselője
Oktatók a
tudományterületi
témavezetők /
műhelyek
képviseletében (max.
3fő)

Tanszéki TDK felelősök

Tanszéki TDK felelősök

Kutató-műhelyek:
témavezetők és hallgatók

Kutató-műhelyek:
témavezetők és hallgatók

