ZSŰRI GUIDE
XXXII. OTDK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
2015. ÁPRILIS 1.
I. Egy prezentációra fordítandó időkeret
1.) Szerzői prezentáció: max. 15 perc
2.) Opponensi vélemény: max. 5 perc (ppt használható, de a technikai probléma a versenyző
kockázata, az időkeretét használja)
3.) Szerző válasza: max. 5 perc
4.) Egyéb (vita) – különösen:
- szükség esetén opponens viszontválasza
- kérdések és értékelés a zsűritől
Max. 5 perc (a zsűri belátása szerint)
5.) Részvételt elismerő oklevél átadása a zsűrielnök részéről (versenyzőnek, opponensnek,
témavezetőnek)
Egy hallgatóra jutó időkeret: 30 perc.
A 11–12 fős tagozatokban ezt nagyon szigorúan kell tartani; a kisebb tagozatokban a 4. pont néhány
perccel megtoldható.
Az időgazdálkodás a zsűrielnök felelőssége!
II. További javaslatok
1.)
2.)
3.)
4.)

Az előadó Szerző csak időtúllépés esetén szakítható félbe.
Az előadó Szerzőt célszerű figyelmeztetni 13:00-nál és 14:30-nál.
Ha a Szerző opponense nincs jelen, a tagozati segítő hallgató felolvassa az opponenciát.
Az előadók sorrendjétől eltérni nem lehet, ugyanis ez esetben a többi tagozat menetrendje is
borulna.

III. A versenynap ütemezése
1.) Javasolt beosztás:
- délelőtti blokk: 5 vagy 6 előadó
- délutáni blokk: többi előadó
2.) A délutáni blokk kezdésének időpontját a zsűrielnök állapítja meg az ebédszünet elrendelését
megelőzően.
IV. Helyezések (I., II., III. helyezés) a tagozatokban
1.) Az OTDT útmutatása szerint az OTDK-n részt vevő pályamunkák legfeljebb 1/3-a részesülhet
az I., II. és III. helyezések valamelyikében. Ennek értelmében a tagozatban bemutatásra kerülő
dolgozatok 1/3-a kaphat minősített (I., II., vagy III.) helyezést.
2.) Tagozatonként legfeljebb 1 db (nem megosztható) I. helyezés adható (de nem kötelező), a II. és
III. helyezések tagozati leosztása (megosztott II. és III. helyezés) a tagozatok és a besorolt
dolgozatok számának ismeretében történik.
3.) A kisebb dolgozatszámú 5–7 fős tagozatokban indokolt esetben elérheti, de semmiképpen se
haladja meg a kiosztott helyezések száma az 50%-ot!
4.) Minden előadásra kerülő pályamunka szerzője és témavezetője, valamint opponense részvételt
elismerő oklevelet kap. A részvételt elismerő okleveleket a tagozati zsűri elnöke a versenyző
prezentációját és az opponens előadását követően, a valamennyi előadás végén adja át.
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V. Különdíjak
1.) A különdíjat felajánló szervezet a felajánlás megtétele során rögzítette a felajánlás szakmai
szempontjait, amely alapján az egyes különdíjak az egyes tagozatokhoz és azok témaköreihez
lettek rendelve. Erről a zsűri a tagozati verseny megkezdése előtt tájékoztatást kap.
2.) A különdíjak odaítéléséről az adott tagozat zsűrielnökének javaslata alapján a felajánló
szervezet szakmai szempontjainak figyelembevételével az OTDK ÁJSZ főzsűrijének ülése dönt.
3.) A különdíj odaítélhető olyan szerzőnek is, aki minősített (I., II. , vagy III.) helyezést ér el.
VI.„Legjobb opponens” díj
1.) Tagozatonként egy fő részesíthető a „Legjobb opponens” elismerésben.
2.) Szempontok az elismerés odaítéléséhez:
- tárgyszerű, átfogó bírálat a dolgozatról, releváns problémák kiemelése (nem pedig pusztán
marginális hibák [pl. elütések] felsorolása)
- konstruktív, építő jellegű kritika
- vélemény előadásának színvonala (szabad előadás vagy felolvasás)
VII. A versenyző teljesítményének megítélése
A versenyző összteljesítménye két szempont, a pályamunka és a prezentáció (védés) alapján
együttesen ítélendő meg. Fontos, hogy a kettő elválik egymástól, azaz a szóbeli produkció a
dolgozattól függetlenül értékelendő!
VIII. Szóbeli pontozólap szempontjai
szempont

legmagasabb
adható
pontszám

A bemutatás tárgyának kijelölése
(a prezentáció tárgyául választott dolgozat/-rész meghatározásának sikeressége, a bemutatás
koherenciája, a gondolati szál végigvezetése a bemutatás egészén, az „üzenet” meghatározása)
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Kutatási eredmények bemutatása
(az eredeti, alkotó jellegű megállapítások kiemelése, rendszerezés, megindokolt – de lege
ferenda – javaslatok kiemelése)
A bemutatás logikája és stílusa
(a bemutatás szerkezeti felépítése, belső arányai, logikája és áttekinthetősége; a bemutatás
stílusa, funkcionalitás és illusztráció arányai, egységessége, kapcsolattartás a közönséggel,
előadói habitus)
Eszközhasználat
(a bemutatás eszközének megválasztása és alkalmazása, a prezentációs sztenderdek betartása;
szabad előadás és/vagy olvasott szöveg egysége, a többféle eszköz használatának
összehangoltsága)
Vitakészség, reflexiók
(maximális, ha a bíráló megjegyzéseire, az opponensi véleményben foglaltakra, valamint a
szóban feltett kérdésekre adott válaszok meggyőzőek, lényegretörőek, pontosak)
Időgazdálkodás
(maximális, ha a bemutatás során a szerző kihasználta, de nem lépte túl a megadott
időtartamot (+/- 1 perc), az opponensi véleményben vagy a bírálatban foglalt, valamint a
szóban elhangzott kérdésekre rövid, tömör választ adott)
Összesen
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