Tájékoztató és formai követelmények
1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A pályaművek magyar és angol nyelven is készülhetnek, de a dolgozatok bemutatása magyar nyelven lehetséges.
Azon hallgatók, akik a konferencián részt vehetnek, de nem magyar anyanyelvűek, a pályaművet angolul
készíthetik és a dolgozat bemutatása is angolul történhet.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Az TDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a
szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat
eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem
megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma).
További tartalmi követelmények:
A benyújtott pályaműnek a szerző(k) önálló munkájának kell lennie. A műben be kell mutatni a témakör
legfontosabb szakirodalmát, és indokolni kell a témakör fontosságát, érdekességét. Be kell mutatni a kutatás
célját és módszerét. A dolgozatnak tartalmaznia kell, hogy a szerzők milyen eredményeket kaptak és azokat
hogyan értékelték ki. A szerzők eredményeiket és megállapításaikat hasonlítsák össze a szakirodalomban
található eredményekkel. Egyértelmű kell legyen az, hogy mi a saját alkotás/elemzés.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általánosan ajánlott forma:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5
A dolgozat minimum oldalszáma: 20
A dolgozat maximum oldalszáma: 60
4. A dolgozat értékelésének szabályai:
Írásbeli rész értékelési szempontjai:


a dolgozat szerkesztése, stílusa (max. 5 pont)



a téma irodalmának feldolgozása (max.10 pont)



a téma kidolgozásának színvonala (max. 15 pont)



az eredmények értékelése (max. 15 pont)



korszerűsége, fontossága (max. 10 pont)



az összbenyomás, kiforrottság, egységesség (max. 5 pont).

Összesen: max. 60 pont

A dolgozatokat a konferencián 10 perces szabad előadás formájában kell bemutatni, majd ezt 5 perces vita követi.
Az előadás értékelési szempontjai:


eredmények bemutatása, az előadó tárgyi tudása (max. 10 15 pont)



előadás stílusa, gazdálkodás az idővel (max. 10 pont)



szemléltető eszközök használata, alkalmazása (max. 5 pont)



vitakészség (max. 10 pont).

Összesen: max. 40 pont
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