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GYÓGYTORNA, TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A Gyógytorna, Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban magyar nyelven lehet a
pályamunkákat benyújtani és előadásukat magyarul kell megtartaniuk.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem
megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A
szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket kizárjuk az ETDK-ról.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általános feltételek:
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
Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat minimum oldalszáma: nincs
A dolgozat maximum oldalszáma: 20 oldal
Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: nem
Hivatkozások módja: a tudományban megengedett előírások szerint
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További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:
A pályamunkáknak a következő belső tagolási rendet kell követnie: Bevezetés, Célkitűzés,
Anyagok és módszerek, Eredmények, Megbeszélés (vagy Eredmények és megbeszélés),
sszefoglalás, Irodalomjegyzék, Köszönetnyilvánítás, Függelék.
Ábrák és táblázatok bemutatása számozva történjen a szövegben, ennek megfelelő
hivatkozással. Az ábrák és a táblázatok címét és feliratozását, valamint a szakirodalmi
hivatkozásokat is a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell megjeleníteni. E
forma bármely stílust követhet, ugyanakkor a pályamunka egészében egységesnek kell lennie.
4. Nyomtatott pályamunka szükséges: nem

