2. Melléklet: A bírálati és zsűrizési
feladatok részletezése
A soron következő XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi
Szekciójának megrendezésére 2015. március 25. és 27. között kerül sor Budapesten, az Óbudai
Egyetemen. A műszaki tudományi szekcióba 565 pályamunka érkezett, ezeket az MTSZB 55 tagozatba
sorolta be.
Az OTDT MTSZB különös figyelmet fordít a konferencia megfelelő szakmai színvonalának, ezen belül
is a beérkező pályaművek gondos, szakszerű és pártatlan értékelési rendszerének biztosítására.
Ennek érdekében az MTSZB a pályaművek besorolását és a tagozati zsűrik kialakítását az alábbi elvek
figyelembe vételével végezte:








zsűritagok lehetőség szerint csak felsőoktatási intézményből legyenek,
a három zsűritag három különböző felsőoktatási intézményt képviseljen,
a három zsűritag szakmailag kompetens legyen,
a tagozat három zsűritagja készíti az írásbeli értékelést is,
zsűritag saját intézményből származó dolgozatot nem bírálhat,
zsűritagnak saját TDK‐sa nem lehet a tagozatban.
egy tagozatban legalább három felsőoktatási intézmény dolgozatai szerepeljenek a
„háziverseny” elkerülése érdekében.

Ennek megfelelően az MTSZB minden tagozatba a bírálói és egyben a zsűrizési feladatok ellátására
három fős tagozati bíráló/zsűri csoportot kér fel. A három – különböző felsőoktatási intézményből
érkező – bíráló/zsűritag feladata mind a bírálatok elkészítése mind a szóbeli előadások értékelésére a
következők szerint:
a) A pályamunkák bírálati szakaszában (februárban) a dolgozatokról 2‐2 írásbeli bírálat készül.
Amennyiben a tagozatban a zsűritag intézményéből is található benevezett dolgozat, akkor
az összeférhetetlenség szempontjából nem érintett másik két zsűritag végzi a dolgozat
értékelését a függetlenség biztosítása érdekében. A dolgozatok kiküldése és a teljes bírálati
folyamat az OTDT elektronikus rendszerében történik. A bírálandó dolgozatok körét minden
zsűritag esetében az MTSZB jelöli ki. Előfordulhat, hogy a dolgozatok között a bíráló szakmai
gyakorlatához nem pontosan illeszkedő, de a tagozat tematikájába beleillő pályamunkák
elbírálása is szükséges.
b) Részvétel az OTDK tagozati ülésén, a szóbeli előadások értékelése, zsűrizési feladatok ellátása
a vonatkozó OTDT szabályok szerint. A tagozatok megrendezésére 25‐én délután, illetve 26‐
án délelőtt és délután kerül sor az Óbudai Egyetemen két helyszínen (Óbuda, Józsefváros). A
tagozatokat a zsűri elnökök képviselik a főzsűri ülésén (26‐án este).

