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PANNON EGYETEM
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Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia
2018 ősz
A Pannon Egyetem Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsa és az MFTK Kari Tudományos
Diákköri Tanácsa a 2018 őszén megrendezésre kerülő ITDK rendezvényen három szekcióban
és hat tagozatban hirdet konferenciát a kar alap- és mesterszakos hallgatói számára: irodalomés kultúratudomány, művelődéstudomány, nyelvtudomány, nevelés-tudomány és
oktatástechnológia, színháztudomány és drámapedagógia, társadalomtudomány. Az őszi
ITDK verseny jelenti az utolsó lehetőséget a hallgatók számára, hogy kijussanak a 2019
tavaszán esedékes Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
1. A konferencia időpontja: november 21. (10:00)
2. Jelentkezési határidő: október 31. (23:00)
A konferenciára való jelentkezés:
A hallgató regisztrációjának és a bemutatásra szánt pályamunka rezüméjének
véglegesítése az TDK regisztrációs honlapján. Az ITDK honlapja elérhető a
http://tdk.mftk.uni-pannon.hu/index.php/hu/szervezet/egyetemi-tdt oldalról (vagy
közvetlenül erről a címről: http://irt219.irt.uni-pannon.hu). (Kérjük a rezümé
elküldését a kovacs.gabor@mftk.uni-pannon.hu címre is. A rezümé maximum 5000
karakter lehet.)
3. A pályamunka leadási határideje: november 09. (23:00)
 a pályamunka PDF-formátumú elektronikus változatának feltöltése az TDK
regisztrációs honlapjára. (Kérjük a fájl elküldését a kovacs.gabor@mftk.unipannon.hu címre is. Az elektronikus formában leadott szöveg címlapján
kizárólag a dolgozat címe szerepelhet.)
 a november 21-én megrendezésre kerülő versenyen a TDK-ázó hallgató
kizárólag akkor vehet részt, ha a pályamunka 1 nyomtatott példányát előadása
előtt átnyújtja a zsűrinek a verseny helyszínén
A pályamunka formai követelményeit lásd alább, a szakterületi leírásoknál
A nyomtatott dolgozat címlapja minden információt tartalmazhat. Az
elektronikus formában leadott szöveg címlapján kizárólag a dolgozat címe
szerepelhet.
dr. Kovács Gábor
PE MFTK TDT elnök
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MFTK TDT VEZETŐSÉGE
Kari elnök:
dr. Kovács Gábor
kovacs.gabor@mftk.uni-pannon.hu
MFTK TDK MŰHELYEI ÉS VEZETŐI:
Angol-amerikai műhely:
dr. Bús Éva
buse@almos.vein.hu
Filozófia, Történet-, Társadalomtudomány és Antropológia műhely:
dr. András Ferenc
andrasf2011@gmail.com
Germanisztikai műhely:
dr. V. Szabó László
vszabol@btk.uni-pannon.hu
Nyelvtudományi műhely:
dr. Vígh-Szabó Melinda
vigh.szabo@gmail.com
Irodalom- és kultúratudományi műhely:
dr. Kovács Gábor
kovacs.gabor@mftk.uni-pannon.hu
Neveléstudományi műhely:
dr. Thun Éva
thun.eva@gmail.com
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HUMÁN TUDOMÁNY
(Humán Tudományi Szekció)
A pályamunka formai követelményei
A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 80.000 leütés (karakter szóközzel)
lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek
viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus,
12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. A dolgozat magyar vagy
idegen nyelven adandó be.

I. Az írásbeli munka értékelése
 A téma eredetisége, újdonsága, fontossága
 Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést.
A dolgozat új eredményei, a felvetett problémák újszerűsége
 A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata
 A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek meglapozottsága
 A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája
 A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
Összesen 30 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése
 Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége
 Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetése, előadókészség stb.)
 A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

10 pont
10 pont
10 pont
Összesen: 30 pont

Az ITDK dolgozatra összesen szerezhető 90 pont (30–30 pont a két írásbeli bírálótól, s 30
pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely
a két opponenstől összesen legalább 35 pontot kapott. Amennyiben a két szakmai bíráló által
adott pontszám között a különbség 15 pont, vagy annál nagyobb, harmadik bíráló felkérése
szükséges.
A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 20 perc. A vita időtartama 10 perc.
Idegen nyelven történő szóbeli bemutatás esetén az előadás felosztása:
 15 perc idegen nyelvű előadás
 5 percnyi magyar összefoglaló
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NEVELÉSTUDOMÁNY
(Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció;
Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció)
A pályamunka formai követelményei
A dolgozat formai követelménye: 2,5 cm margó, 12 pt betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv. A
dolgozat terjedelmi követelménye minimum 30 oldal. A dolgozat tartalmi részének terjedelme nem haladhatja meg a 60
oldalt (Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció max. 50 oldal). A teljes terjedelem pedig –
irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, hivatkozásokkal, függelékkel – a 100 oldalt. A dolgozatban szereplő ábrákat és
táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. A dolgozat oldalainak számozását
a címoldaltól kell kezdeni, amely csak a dolgozat címét tartalmazhatja. A hivatkozások és az irodalomjegyzék
formátumának a Magyar Pedagógia által alkalmazott APA hivatkozási stílust kell követnie, erről részletes tájékoztatás
található a Magyar Pedagógia honlapján, a Hivatkozások cím alatt: http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50
I. Az írásbeli munka értékelése
1. Az elméleti jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:
 A témaválasztás indoklása
 Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai
 A kutatási módszer felhasználásának szintje
 Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása
 A dolgozat szerkezete, stílusa
 Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása
2. Az empirikus jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:
 A témaválasztás jellemzése
 Az adatgyűjtés módja
 A minta megfelelősége
 Az adatok feldolgozásának mélysége
 Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága
 A dolgozat szerkezete, stílusa
 Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása
3. Az innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok bírálati szempontjai
 A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája
 Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége
 Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága
 A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása
 Az eredmények elemzésének mélysége
 A dolgozat szerkezete, stílusa
 Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása
II. A dolgozat bemutatásának értékelése
 A bemutatás időtartama
mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás
 Az előadás tartalma
 Az előadás stílusa
szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság
 Az előadás szemléletessége
 Az előadás logikai szerkezete
 Az előadó tudományos vitakészsége

6 pont
6 pont
7 pont
12 pont
6 pont
6 pont
7 pont
Összesen 50 pont
4 pont
6 pont
4 pont
7 pont
10 pont
6 pont
6 pont
7 pont
Összesen 50 pont
6 pont
4 pont
4 pont
7 pont
10 pont
6 pont
6 pont
7 pont
Összesen 50 pont

6 pont
25 pont
5 pont
4 pont
5 pont
5 pont
Összesen 50 pont

Az ITDK dolgozatra összesen szerezhető 100 pont (50 pont a két írásbeli bírálat pontszámának átlaga, s 50 pont a szóbeli
bemutatáson). A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 15 perc.
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY
(Társadalomtudományi Szekció)
A pályamunka formai követelményei
A dolgozat formai követelménye: 2,5 cm margó, 12 pt betűméret, Times New Roman
betűtípus, 1,5-ös sortáv. A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 20 oldal. A
dolgozat tartalmi részének terjedelme nem haladhatja meg a 60 oldalt. Ebből a tartalmi –
azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő –
rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.
I. Az írásbeli munka értékelése
 A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága
 A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme
 Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága
 A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
 A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete
 A vizsgálat, elemzés kivitelezése
 A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja
 A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége
 A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont

Összesen 50 pont
II. A dolgozat bemutatásának értékelése
 Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
 Az előadásmód
időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.
 A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

10 pont
10 pont
10 pont
Összesen 30 pont

Az ITDK dolgozatra összesen szerezhető pont 80 (50 pont a két írásbeli bírálat pontszámának
átlaga, s 30 pont a szóbeli bemutatáson) Az konferenciára csak a legalább 25 átlagpontszámot
elért dolgozat bocsátható, a Társadalomtudományi Szekció azonban lehetőséget ad a 25 pont
alatti dolgozatok versenyen kívüli bemutatására is.
Az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám a két bíráló által adott pontszámok átlaga;
amennyiben a két bírálati pontszám különbsége legalább 15 pont, harmadik bíráló is
felkérésre kerül, és a három pontszámot átlagoljuk.
A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 15 perc. Az előadásokat követő viták
rendjéről a zsűri rendelkezik.
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