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Milyen helyzetre kíván reagálni a pályázat?

• Tehetséggondozás kontinuitásának erősítése, 
perspektíváinak felmutatása

• Relatíve kevés díj, elismerés a doktoranduszok számára

• Kutatócsoportok, intergenerációs együttműködés 
szükségessége



http://www.otdt.hu



Cellular Nonlinear Network chip
bionikus szem HOGYAN LÁT EGY KUTATÓ?



A pályázat célcsoportja

•doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor
•a kutatómunkája során az általa választott szakmai 

területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott
•eredményeiről nívós publikációk formájában adott 

számot
• képes eredményeit magas színvonalú és élményt 

nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő 
előadásban bemutatni



Első pályázat 2018-ban

• első előadás 2019-ben a XXXIV. OTDK keretében, majd 
ezt követően kétévente

•plenáris előadás

• szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben a 
szekciók nyitányaként 

• Tudománykörök: http://www.otdt.hu/site/szakmai-
biztottsag



Roska Tamás tudományos előadás 

• Maximum 20 perc időtartam

• Magyar nyelvű tudományos konferencia előadás

• A tudományos közlemények követelményeinek megfelelő 
hivatkozásokkal 

• A tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően

• Saját, új tudományos eredményeket összegzi



Az előadó kiválasztása

• Kiemelkedő publikációs tevékenység

• Figyelemre méltó, új tudományos-kutatói eredményeket ért el

• Doktorjelölt, eredményes műhelyvitát maga mögött tudó 
doktorandusz, illetve legfeljebb az adott Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia évét megelőző naptári évben PhD/DLA fokozatot 
szerzett 

• Korhatár 35 év

• Egy személynek csak egyszer adható.



A pályázat formai követelményei
• Kitöltött és aláírt jelentkezési lap

• Az előadás magyar nyelvű címe és minimum 1500, maximum 2000 karakter 
terjedelmű, magyar nyelvű absztraktja

• A szekció neve, melyhez a pályázó tudományterületének megfelelően 
jelentkezik

• Egy, a pályázó előadói képességeit hitelesen illusztráló max. 5 perces 
amatőr videó 

• A publikációk MTMT-ből kinyomtatott hiteles, aktuális listája

• A pályázó tudományos, szakmai életrajza

• Rövid szöveges ajánlás (doktori iskolavezető/DOSZ elnök/ PSAT elnök)

• Egy-egy doktori iskola, a DOSZ és a PSAT egy-egy szekcióba egy főt jelölhet



Az odaítélésnél előnyt jelent

• Kiemelkedő publikációs és/vagy előadói tevékenység

• A pályázó OTDK helyezett, Pro Scientia Aranyérmes

• A DOSZ tudományos fórumain való eredményes szereplések

• Több, idegen nyelven folytatott tudományos aktivitás





A pályázatok elbírálása

• Az OTDT továbbítja a SzB-knek

• Az SzB-k kérik fel a háromfős ad hoc bizottságokat

• Elnöke a tudományterület kiemelkedő képviselője

• A bizottság tagjai doktori (PhD/DLA) fokozattal rendelkeznek

• Egyik tag az SzB képviselője, a másik tag a PSAT releváns 
tudományterületen kutató képviselője

• Az ad hoc bizottság szakmai szempontból értékeli a pályázatokat és a 
szakmai bizottság számára megfogalmazza javaslatát



Elismerés

• A Roska Tamás előadásokat tartók névsorát az OTDT a honlapján 
közzéteszi

• Az előadás összefoglalója megjelenik a konferencia rezümé kötetében 

• Az OTDK évében szeptember 1-ig benyújtott kéziratát lektorálása után a 
Magyar Tudomány közli

• A Roska Tamás előadók elismerő oklevelet, emlékérmet kapnak

• Az OTDT támogatja tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra 
benyújtott pályázataikat

• A Roska Tamás előadók a Szekciót rendező intézménytől nettó 300 000 
Ft pénzdíjat kapnak



Eredményes pályázást kívánunk!


