
 

ELŐADÁSOK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az előadások időtartama 10 perc ezt követő vita 5 perc. A bemutatott munkákat egy szakmai zsűri 
értékeli. A bírálat elvi alapja, hogy kizárólag az előadó saját munkája kerül értékelésre, ezért az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács szempontrendszerével összhangban elvárás egy függelék dia bemutatása, 
melyen a hallgató ismerteti az eredményekhez való saját hozzájárulását.  

A zsűri elnöke felelős az adott szekció levezetéséért, az előadás és a vita időtartamának monitorozásáért. 
Az előadásokat a zsűri tagjai 0-50 pont között értékelik, az alábbi „Pontozási szempontok” szerint. 

A díjak megállapítása szekciónként történik, a pontszámok átlagolása alapján. A zsűrielnök kérésére 
minden zsűritag köteles megindokolni döntését. 

A zsűri a vitakészség megállapításakor figyelembe veheti, ha az előadó aktívan részt vesz a szekció 
munkájában, hallgató társainak szakszerű és korrekt kérdéseket tesz fel. 

PONTOZÁSI SZEMPONTOK 
1. Eredmények, szakmai tartalma, bemutatása (maximum 20 pont)  max. pont 
Absztrakt, formai követelmények, tudományos információ tartalma  0-5 
A kutatás előzményeinek ismertetése; célkitűzések, hipotézisek fontosságának 
kiemelése; az alkalmazott módszerek és a kutatómunka folyamatának bemutatása az 
eredmények tudományos tartalma, kiértékelésének módszertana, a kutatás során 
felmerült problémák ismertetése; kapcsolat a konklúzió és a célkitűzések között; a 
további kutatások felvázolása. 

0-15 

2. Előadói stílus (maximum 10 pont)  max. pont 
Az előadás a tudományos előadások szerkezetét követi; az előadó a szakterület 
terminológiáját megfelelően alkalmazza az eredményeinek bemutatása során; az előadó 
nem használ szükségtelenül idegen nyelvű szakkifejezéseket; a hazai és nemzetközi 
tudományos eredményeket beépíti előadásába; előadó stílusa magabiztos, az előadás 
nyelvezete könnyen érthető, felépítése logikus. 

0-10 

3. Szemléltető eszközök használata, humán demonstráció (maximum 10 pont)  max. pont 
A rendelkezésére álló szemléltető eszközök alkalmazása; az ábrák mennyisége, 
minősége és információtartalma; az ábrák az előadás megértéséhez maximálisan 
hozzájárulnak.  

0-10 

4. Vitakészség és szakmai kompetencia (maximum 10 pont)  max. pont 
Az előadó válasza a kérdésekre magabiztos, szakmailag helyes és a feltett kérdésekre 
fókuszál; tájékozott a tudományterület eredményeiről; a közönséggel kapcsolatot tart. 
30 másodpercet meghaladó időtúllépés esetén a vitára maximum 5 pont adható. 
Amennyiben az előadás hossza eléri a 15 percet a vita nem kezdhető meg, így a 
vitakészségért pont nem adható. 

0-10 

5. Pontlevonások  

30-60 másodperces időtúllépés  - 5 pont 
60 másodpercet meghaladó időtúllépés  - 10 pont 
Függelék dia hiánya 
A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadáson bemutatott 
eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. Elvárás egy függelék 
dia bemutatása az előadás utolsó diájaként, melyen a hallgató bemutatja az 
eredményekhez való saját hozzájárulását, rövid felsorolás formájában. A bírálat (azaz a 
pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül értékelésre. Ennek 
megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó előadások nem 
pontozhatók. 

Az előadás 
nem 
pontozható 

 


