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A kiadóról 

Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) 1990 óta a romániai egyetemeken és 
főiskolákon tanuló magyar hallgatók ernyőszervezete, a brassói, bukaresti, jászvásári, 
kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi, szatmárnémeti és temesvári magyar 
egyetemisták szervezeteinek szövetsége. 

Az OMDSZ érdekvédelmi és érdekképviseleti jellegének megfelelően aktívan részt 
vállal a romániai magyar közösség szervezetein és intézményein belül az egyetemi 
hallgatók érdekeinek érvényesítésében. Így az OMDSZ képviselője tagja az Erdélyi 
Magyar Ösztöndíj Tanácsnak, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma 
Ifjúsági és Oktatási Szaktestületének, az Iskola Alapítvány Kuratóriumának, a 
Felsőoktatási Tanácsnak, azaz mindazon testületeknek, amelyek a magyar tannyelvű 
felsőoktatási rendszer kiépítési stratégiáját, támogatási rendszerét kidolgozzák. 
Ugyanakkor az OMDSZ aktív szerepet tölt be a Magyar Ifjúsági Konferencia 
tevékenységeiben, a Metszéspont Irodatanácsban és részt kíván venni a Magyar 
Állandó Értekezlet felsőoktatással foglakozó munkálataiban. 

AZ OMDSZ céljai: 
• a romániai egyetemeken és főiskolákon tanuló magyar hallgatók érdekvédelme és 
-képviselete; 
• a magyar nyelvű felsőfokú oktatási intézményrendszer létrehozásának és 
működtetésének támogatása; 
• a romániai egyetemeken és főiskolákon tanuló magyar hallgatók szakmai 
tevékenységének támogatása; 
• a romániai magyar diákok szülőföldön maradásának elősegítése; 
• kapcsolatok teremtése és ápolása hazai és külföldi ifjúsági és diákszervezetekkel; 
• a tagszervezetek tevékenységének összefogása, koordinálása és segítése; 
• a magyar nemzeti hagyományok és kultúra ápolása. 
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Tanügyi programok 
 
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA (ETDK) 
Az ETDK olyan tudományos verseny, amelyben a különböző tudományágak 
szakterületeinek megfelelő szekciók keretében versenyben levő (erdélyi magyar) 
egyetemi és főiskolai hallgatók összemérhetik saját kutatási eredményeiket, szakmai 
tudásukat. 

Az OMDSZ tagszervezeteinek szervezésében évente van lehetőségük a 
hallgatóknak dolgozatokat bemutatni a következő tudományterületek valamelyikén: 
• Erdészeti és faipari ETDK – Brassó; 
• Környezetvédelmi és agrártudományi ETDK – Nagyvárad; 
• Műszaki tudományi ETDK – Temesvár; 
• Orvostudományi ETDK – Marosvásárhely; 
• Reál- és humántudományi ETDK – Kolozsvár. 
 
MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI? 
• Az ETDK magyar nyelvű szakmai rendezvény. A diákoknak lehetőségük nyílik 
magyar nyelven megírni és bemutatni tudományos dolgozataikat. Így az ETDK a 
magyar szaknyelv elsajátításához is nagyszerű alkalmat nyújt. Ugyanakkor kiválóan 
fejleszti a résztvevők szóbeli előadókészségét, ami azért fontos, mert egy tudományos 
pálya sikere nem egyszer áll vagy bukik az előadói művészeten. 
• A diákok szakmai és személyes kapcsolatokat építhetnek ki egyetemi oktatókkal, 
tudományos kutatókkal, szakemberekkel, ami elősegíti későbbi együttműködésüket. 
• Az ETDK-n bemutatott dolgozatok szakmai publikációnak számítanak. 
• Egy ETDK dolgozat megírása közben szerzett tapasztalatok, élmények, bírálatok 
nagyon hasznosnak bizonyulnak az államvizsga-dolgozat megírásakor. Gyakran 
megesik, hogy egy-egy dolgozat egyben a diplomadolgozat alapja is. Olyan esetekről is 
tudunk, hogy a hallgató ETDK-n való részvétele pozitív ténynek számított az 
államvizsga-dolgozatok értékelésénél. 
• A konferencián részvevő, valamint díjazott hallgatók plusz pontokat kapnak a 
Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács elbíráló kritériumrendszerében, a tanulmányi 
utak, részképzések (lásd valamivel lennebb!), kutatói ösztöndíjak, graduális képzések, 
doktorátusi ösztöndíjak stb. pályázásakor. 
• A legjobb dolgozatok a magyarországi Országos Magyar Diákköri Konferenciára 
(OTDK) nyernek résztvételi jogot. 
• Egy ETDK díj elsősorban szakmai-erkölcsi siker, de részben anyagi siker is: a 
nyertes dolgozatok szerzői ugyanis pénzbeli díjakban részesülnek. 

Részképzés 
Ez a képzési forma egyénre szabott és a képzés, a pályázó egyéni munkatervén és 
valamely magyarországi egyetemi oktatóval, kutatóval kötött együttműködési 
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megállapodásán alapszik. A részképzés alatt részt lehet venni kutatásban, speciális 
kurzusok hallgatásában, könyvtári kutatásban stb., de komoly segítséget nyújthat 
azoknak, akik államvizsga-dolgozatukat magyarországi tanár vezetésével 
szándékozzák megírni. 

A részképzést a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli 
Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium hirdeti meg kétszer egy évben, 
tavasszal (április) és ősszel (november), és az Agora Irodahálózattal közösen az 
OMDSZ bonyolítja le. 

Az ösztöndíj magában foglalja a szállást, havi fix pénzösszeget, diákigazolványt és 
az ezzel járó kedvezményeket a részképzés ideje alatt, könyvtárhasználatot. Részt 
vehetsz a szakodnak megfelelő az órákon, vizsgázhatsz, és hozhatsz haza 
kreditpontokat, néhány itthoni szakon ezeket el is tudod ismertetni. 

Szakmai gyakorlat 
Ezzel a programmal egyrészt szintén Magyarországra lehet utazni, nyáron és 
különböző profilú cégeknél lehet gyakorlatozni. Általában szállást és étkezést 
biztosítanak, néhol egész csinos összeget is adnak ösztöndíjként, de ezek a feltételek 
cégenként változnak, figyelni kell az aktuális évi kiírást. A kiírás általában április–
májusban jelenik meg, akkor érdemes érdeklődni a diákszövetségeknél a helyek számát 
és az időpontokat illetően. 

Elérhetőségek: 
 
KÖZPONTI IRODA (KOLOZSVÁR): 
levelezési cím: 400079 Cluj-Napoca str. I. C. Brătianu nr. 33/13. 
mobil: +4-0788-150224 
e-mail: office@omdsz.ro, tanugy@omdsz.ro 
Az OMDSZ által működtetett honlapok: www.omdsz.ro, www.oktatas.ro 
 
TAGSZERVEZETEK: 
Brassói Magyar Diákszövetség (BMD) 
500031 Braşov str. Michael Weiss nr. 19 
tel.: 0268-474482, 0788-210782, fax: 0268-474482 
e-mail: office@bmd.ro 
honlap: www.bmd.ro 
 
Bukaresti Magyar Diákszövetség (BMDSZ) 
010151 Bucureşti str. Ion Zalomit nr. 6, sector 1 
tel.: 0740-090269 

mailto:office@omdsz.ro
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e-mail: bmdsz@yahoo.com 
honlap: www.bmdsz.ro 
 
 
Jászvásári Magyar Diákszövetség (JMDSZ) 
700392 Iaşi str. Parcului 6 bl. E24/A/2 
tel.: 0232-176097, 0742-039703 
e-mail: jaszvasar@yahoo.com 
 
Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) 
400083 Cluj-Napoca str. Avram Iancu nr. 21 
tel./fax: 0264-595700 
e-mail: office@kmdsz.ro 
honlap: www.kmdsz.ro 
 
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) 
540095 Târgu-Mureş str. Nicolae Grigorescu nr. 15/A cam. 3/1 
tel.: 0265-210311, 0740-028128, fax: 0265-210311 
e-mail: mmdsz@mmdsz.ro 
honlap: www.mmdsz.ro 
 
Nagyváradi Magyar Diákszövetség (NMD) 
410072 Oradea piaţa Unirii nr. 2–4 
tel.: 0359-401146, fax: 0259-401146, 0788-357152 
e-mail: office@nmd.ro 
honlap: www.nmd.ro 
 
Szatmári Magyar Diákszövetség (SZMDSZ) 
440030 Satu Mare str. Mihai Viteazul nr. 10 
tel.: 0261-713566, 0740-473596 
e-mail: szmdsz@page.hu, knock@freemail.hu 
 
Temesvári Magyar Diákszervezet (TMD) 
300577 Timişoara str. Diana nr. 9/A. ap.10 
tel.: 0256-495545, 0788-269554 
fax: 0256-495545 
e-mail: tmd@tmd.dnttm.ro 
honlap: www.tmd.ro 




