A BME Természettudományi Kar
Kari Tudományos Diákköri Bizottságának
ügyrendje
A Kari Tudományos Diákköri Bizottság (a továbbiakban KTDB, vagy Bizottság) mint állandó
munkabizottság a kari Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) 9§-a alapján jött létre az
Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) Szabályzatának előírásaival összhangban;
összetételét az SzMSz 9. sz. melléklete határozza meg. Az ETDB Szabályzatának
megfelelően a KTDB elnöke egyben tanácskozási jogú tagja a Kari Tudományos
Bizottságnak. Az SzMSz szerint a KTDB Elnökét és Titkárát a Kar dékánja bízza meg.
1.§
A Bizottság hatásköre, feladatai










Összehangolja a kari szervezeti egységek tudományos diákköreinek munkáját.
Előkészíti és lebonyolítja az évenkénti kari tudományos diákköri konferenciát.
Véglegesíti a szekciókon belüli helyezéseket.
Dönt a tudományos diákköri tevékenységet támogató pénzeszközök (díjak,
különdíjak) elosztásáról, illetve javaslatot tesz a kitüntetések odaítéléséről.
Dönt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára és más, nem egyetemen belüli
TDK konferenciákra küldendő TDK-munkákról.
Kapcsolatot tart azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek támogatják a
TDK-tevékenységet; forrásokat kutat fel a TDK-munka ösztönzésére.
Elősegíti a TDK munkák és eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtését, a
dolgozatok közzétételét.
Kapcsolatot tart az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottsággal.
Végzi a diákköri tevékenységgel összefüggő egyéb kari feladatokat.
2.§
A Bizottság működési rendje

A Bizottság honlapot működtet http://tdk.ttk.bme.hu címmel, ahol olvashatók az időszerű
tudnivalók, ahonnan a vonatkozó űrlapok, nyomtatványok letölthetők és ahová közérdekű
információk felvihetők. A honlapot a Titkár gondozza.
Az ETDB (a Villamosmérnöki és Informatikai Kar gondozásában) szintén működtet honlapot
a BME OTDK és TDK tevékenységével kapcsolatosan, melynek címe: http://tdk.bme.hu/. Az
ETDB honlapján lévő, a Kart érintő adatok aktualizálásáért a Titkár felel.
A Bizottság a kari tudományos diákköri konferenciát a szervezeti egységek által felkért
felelősök közreműködésével szervezi meg.
Az őszi félév elején a Bizottság felhívást tesz közzé a http://tdk.ttk.bme.hu honlapon,
amelyben felkéri a Kar hallgatóit és a tudományos diákköri tevékenységet irányító oktatókat a
novemberi konferencián való részvételre. A felhívás tartalmazza a határidőket is.
A Bizottság a kari TDK-konferencia időpontjához igazodva, azt megelőzően, illetve azt
követően ülésezik. Az első ülésen véglegesítésre kerülnek a konferencia lebonyolításával

kapcsolatos kérdések (az előadások szekcióbeosztása, a szekcióbizottság összetétele stb.); a
második ülés tárgya a rendelkezésre álló pénzeszközök odaítélése, kitüntetésekre, díjakra
történő javaslattétel. Az ülésekről a Titkár emlékeztetőt készít.
A Bizottságot az Elnök hívja össze a Titkár közreműködésével. A meghívó tartalmazza a
napirendet és a vonatkozó melléklete(ke)t. Szükség esetén további ülésre is sor kerülhet. A
Bizottság
összehívását
bármely
tag
kezdeményezheti
.
A Bizottság határozatképes, ha az Elnök, a Titkár és a rajtuk kívüli tagoknak legalább a
fele jelen van. A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dönt. A Bizottság ülésére szükség esetén meghívható szavazati jog
nélkül egy vagy több tudományos szakterület képviselője is.
A Titkár összeállítja és eljuttatja a Bizottság Elnökéhez és a TDK felelősökhöz a konferencia
megrendezéséhez szükséges anyagokat, pl.: a szekcióbizottságok elnökének és tagjainak a
felkérését, a pontozási és egyéb szempontok ismertetését stb.).
A TDK konferenciáról konferenciakiadvány készül, melynek elkészítése és eljuttatása az
érdekeltekhez a Bizottság feladata..
A Titkár a bizottsági tagok és a szervezeti egységek felelősei közreműködésével összeállítja
és a KTDB honlapján közzéteszi a konferencia záró anyagait, valamint megküldi azokat az
ETDB-nek és az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak (OTDT).
Az Elnök évente tájékoztatja a Kari Tudományos Bizottságát a kari TDK-tevékenység
helyzetéről és a hatáskörébe adott pénzeszközök felhasználásáról. A Titkár a dékán
felkérésére évente beszámol a TDK konferencia eredményeiről a Kari Tanácsnak. A Titkár a
beszámolót egyezteti az Elnökkel.
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