A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i
ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében
kapott felhatalmazás alapján a tudományos diákkörökkel kapcsolatos szervezési feladatokat az
alábbiak szerint szabályozom:

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Tudományos Diákköri Szabályzata
1. §

(1)

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tudományos diákkörök (a
továbbiakban TDK) m ködhetnek. Tagja lehet a BME bármely hallgatója, kutatással
foglalkozó közalkalmazottja, ideértve az MTA kutatócsoportokban oktatói-kutatói
munkakörben foglalkoztatottakat is. A tudományos diákköröket a diákkör által választott
dékáni hivatalok tartják nyilván, nyilvántartásukba vételéhez formanyomtatványt kell
kitölteni, melynek 1) a befogadó szervezeti egység, valamint 2) a kapcsolattartó személy
nevét kell feltétlenül tartalmaznia. A diákkör megsz nését, a megváltozott adatokat a
diákkör a dékáni hivatalnak jelenti be.

(2)

A TDK célja a hallgatók elméleti és gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolása, a
tantervi tananyagot meghaladó tudományos igény hallgatói önképzés, továbbá a diákköri
munka során, vagy az azon kívül elért egyéni vagy kollektív eredmények szakmai
nyilvánosságának és megítélésének megteremtése, hasznosításának el segítése.1

(3)

A tudományos diákkörök céljaikat a hallgatók és oktatók együttm ködésével valósítják
meg. A TDK munka konzulense (témavezet je) az (1) pontban említett kutatással
foglalkozó közalkalmazott kell legyen, a téma kiválasztásában, a munka irányításában
küls szakemberek is részt vehetnek.

(4)

A tudományos diákkörök együttm ködhetnek az egyetem más tudományos m helyeivel,
valamint más oktatási intézmények tudományos diákköreivel, továbbá gazdálkodó
szervezetekkel.
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Lásd. még: Fels oktatási Törvény 66. § (1) bekezdés

2. §

(1)

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a TDK az intézetekben,
tanszékeken (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint a szervezeti egységekhez
kapcsolódóan tudásközpontokban és szakkollégiumokban m ködik. Egy szervezeti
egységben több diákkör is m ködhet ill. kapcsolódhat, a diákkörök tagjai egy id ben több
szervezeti egység diákköreihez is tartozhatnak.

(2)

A TDK Konferenciára való jelentkezés feltétele olyan eredeti tudományos, mérnöki
alkotó vagy m vészeti tevékenységet dokumentáló munka (dolgozat, alkotás, stb.), amely
a fels oktatási tanulmányok képzési ideje alatt, önképzési céllal készült, és amelynek
bemutatásához a konzulens/szakmai vezet

hozzájárult. A bemutatni kívánt munka

egészben nem lehet már megvédett/elfogadott szakdolgozat vagy diplomamunka.
(3)

A TDK dolgozatokat a karok honlapjukon elérhet vé teszik.

(4)

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) adminisztrációját a KTH
tudományos-nemzetközi csoportja látja el.

(5)

A tudományos diákköri tevékenységet, a hallgatók OTDK-n való részvételét a karok
finanszírozzák, a (6) bekezdésben megjelöltek figyelembe vételével. Így különösen a
karok feladata a tudományos diákkörrel kapcsolatos:
díjak fedezetének megteremtése - a rektori különdíjak, és a NOVOFER Gábor
Dénes TDK Ösztöndíj BME részének kivételével,
az OTDK-val összefügg nevezési, részvételi, és utazási költségek fedezete.

(6)

Az egyetemi szint

közös tudományos diákköri tevékenység feladatainak pénzügyi

támogatása alapvet en az alábbi finanszírozási csatornákon keresztüli:
o A kari költségvetésb l és a hallgatói alrendszerb l tudományos diákköri
tevékenységekre az ETDB hatáskörébe utalt címzett- és céltámogatások,
o A KTH költségvetésében rögzített, a tudományos diákköri tevékenység általános,
kiadási jogcímhez nem kötött egyetemi költségvetési céltámogatása,
o A KTH költségvetésében rögzített, az ETDB tevékenységgel közvetlenül
kapcsolatos kiadásokhoz kötött egyetemi költségvetési céltámogatás,
o A tudományos diákköri feladatokra az ETDB-nek
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nyújtott küls támogatások.

3. §

(1)

Az Egyetemen az egyetemi tudományos diákköri munka összefogását az ETDB, a kari
tudományos diákkörök összefogását a Kari Tudományos Diákköri Bizottság (KTDB) látja
el. A szervezeti egységekben m köd

tudományos diákkörök munkáját a szervezeti

egység vezet je által megbízott oktató (TDK felel s) segíti.
(2)

Az ETDB elnökét az ETDB tagjai választják, és a Szenátus Tudományos Bizottsága
elnöke bízza meg. AZ ETDB titkárát az ETDB elnöke bízza meg. A megbízások
határozott id re, legfeljebb öt évre szólnak. Az ETDB tagjai a Kari Tudományos Diákköri
Bizottságok elnökei és titkárai, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet által delegált
hallgató.

(3)

Az ETDB elnöke egyben tanácskozási jogú tagja a Szenátus Tudományos Bizottságának.
Évente beszámol a Tudományos Bizottságnak az egyetemi TDK munka helyzetér l,
valamint az ETDB hatáskörében elköltött pénzeszközökr l.

4. §

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság feladatai:
-

kidolgozza az egyetemi TDK munka formájának és értékelésének általános elveit, a
TDK-val kapcsolatos minden, e szabályzatban nem szabályozott egyetemi szint
feladat ellátási rendjét;

-

dönt a hatáskörébe utalt, az egyetemi tudományos diákköri feladatokra az ETDBnek adott pénzeszközök elosztásáról;

-

összehangolja a kari Tudományos Diákköri Bizottságok munkáját, segíti az
Országos Tudományos Diákköri Konferenciára delegált m egyetemi hallgatók és
TDK munkákkal összefügg szervezési feladatokat;

-

tagot delegál az Országos Tudományos Diákköri Tanácsba (továbbiakban OTDT);

-

dönt a TDK munkában kiemelked

teljesítményt nyújtó oktatók-kutatók TDK

munkáért elnevezés emlékplakettel kitüntetésér l, meghatározza az adományozás
rendjét;
-

segíti a tudományos diákköri munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését,
publikálásukat, hasznosításukat;

-

kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel, melyek a tudományos diákkörök
tevékenységét támogatják,
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-

együttm ködik az OTDT-vel,

-

végzi a TDK-val kapcsolatos egyéb, szabályzat által hatáskörébe utalt feladatokat,

-

meghatározza a m egyetemi TDK tevékenységek központi honlapjának formai és
tartalmi elemeit, megszervezi a honlap rendszeres frissítését.

5. §

(1)

A Kari Tudományos Diákköri Bizottság tagjai: a bizottság elnöke, titkára, a
tudományterületek képvisel i és a Kari Hallgatói Képviselet által delegált hallgató.
Elnökét és titkárát a Dékán bízza meg.

(2)

A KTDB elnöke egyben tanácskozási jogú tagja a Kari Tanács Tudományos
Bizottságának. Évente beszámol a Kari Tanács Tudományos Bizottságának a kari TDK
munka helyzetér l, ill. a hatáskörébe adott pénzeszközök felhasználásáról.

(3)

A KTDB feladatai:
-

a kari tudományos diákköri feladatokra adott pénzeszközök elosztásáról;

-

dönt összehangolja a kari szervezeti egységek tudományos diákköreinek munkáját;

-

kapcsolatot tart az ETDB-vel, közli a Szenátus Tudományos Bizottsága döntéseihez
szükséges információkat;

-

kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel, melyek a tudományos diákkörök
tevékenységét támogatják, forrásokat kutat fel a TDK munka ösztönzésére;

-

megszervezi a kari tudományos diákköri konferenciát;

-

dönt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára és más, nem egyetemen
belüli tudományos diákköri konferenciákra küldend TDK munkákról;

-

segíti a tudományos diákköri munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését,
publikálásukat, hasznosításukat;

-

végzi a TDK-val kapcsolatos egyéb kari feladatokat.

6. §

(1)

Jelen szabályzat 2010. február 8-án lép hatályba. Ezzel egyidej leg hatályát veszti minden
korábbi TDK-ra vonatkozó egyetemi szabályzat, e szabályzattal ellentétes rendelkezés.

(2)

A

TDK munkáért

emlékplakett adományozási rendje jelen rektori utasítás 1. sz.

melléklete. A mellékletet az ETDB fogadja el.
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(3)

A rektori utasítás tartalmáért az ETDB, az utasítással kapcsolatos adminisztrációért a
KTH tudományos-nemzetközi csoportja felel s.

(4)

A TDK Konferencián díjazott dolgozat eredményét az illetékes dékáni hivatal a hallgató
leckekönyvébe bevezeti.

(5)

A tudományos diákkörök nyilvántartásához szükséges formanyomtatvány a rektori
utasítás 2. sz. melléklete. A mellékletet az ETDB fogadja el.

(6)

A TDK munkáért emlékplaketteket ünnepélyes körülmények között kell átadni.

(7)

Az OTDT által adott kitüntetésekkel2 érintett oktatók és kutatók, valamint hallgatók nevét
a soron következ kari tanácson a dékán bejelenti.

Budapest, 2010. február 09.

Dr. Péceli Gábor
rektor

2

http://www.otdt.hu/kituntetesek.php
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