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Biológia
1. A pályamunka és az előadás nyelve
A Biológia Szekcióban magyar nyelven lehet a pályamunkákat benyújtani. Az előadást
magyarul kell megtartani, és a kivonatot is magyarul kell feltölteni.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, külön
felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem
megengedett. Ha a pályamunka teljes mondatot vagy több mondatot szó szerint vesz át, akkor
– a forrás feltüntetése mellett – az átvett rész kezdetét és végét idézőjelekkel kell jelölni, és az
átvett szöveg nem módosítható. Ha korábbi eredményekre újonnan fogalmazott (illetve
átfogalmazott) szöveggel utal a szerző (tartalmi idézés), akkor az eredményeket közlő
tudományos publikáció hivatkozását kell beilleszteni a szövegbe, és a publikációt az
irodalomjegyzékben is fel kell tüntetni. Saját korábbi alkotások is csak a fenti szabályok
betartásával, az eredeti forrás, illetve szó szerinti idézet egyértelmű és pontos jelölésével
idézhetők. Ábrák esetleges átvételénél szintén fel kell tüntetni az eredeti forrást.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általános feltételek:
A feltöltés határideje: 2019. május 1. 23:59.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.
A fájl maximum mérete 10 megabájt.
Általános formai kritériumok:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5 cm.
Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat minimum oldalszáma: -
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A dolgozat maximum oldalszáma: 40 (az esetleges Függelékekkel együtt).
Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen
Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő módon.
További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:
A dolgozat javasolt felépítése: Fedőlap, Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyag és
módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalom, +
Függelék (ha van).
A dolgozat fedőlapján szerepeljen:
4. Nyomtatott pályamunka szükséges: igen
A pályamunkák egy nyomtatott példányát a dolgozatok személyes leadásán történik, május 2
és 3 között.

