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PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ

1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A szekcióban alapvetően magyar nyelven lehet a pályamunkákat benyújtani, valamint a
pályamunkát magyar nyelven kell bemutatni a konferencián.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
A Szekció programjában a neveléstudomány, a pszichológia, az andragógia, a
könyvtártudomány és a velük rokon tudományokhoz tartozó, önálló kutatómunkán alapuló,
tudományos igényű pályamunkák mutathatók be. A pályamunkának önálló és új kutatási
eredményeket kell tartalmaznia!
További tartalmi követelmények:
Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül. A
plágiumvizsgálat eredményeit a bírálók megkapják és ezzel kapcsolatos javaslattételre
jogosultak. Ezen javaslatokkal kapcsolatos döntést a szakmai bizottságok által létrehozott
háromtagú testület hozza meg. 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 az
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
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Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 20 oldal, maximum 40 oldal. A dolgozat
melléklete külön fájlban kiegészítő dokumentumként kezelendő és tölthető fel. A
pályamunkában szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek
megfelelően kell hivatkozni rájuk.
Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen. A kiegészítő dokumentumot egyetlen
fájlként kell feltölteni, amelynek maximum mérete 10 megabájt.
Hivatkozások módja: szakterületnek megfelelően.
4. Nyomtatott pályamunka szükséges: nem.

