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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A pályamunkát magyar nyelven lehet 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 az ETDT kizárja az ETDKról.
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: 20
A dolgozat maximum oldalszáma: 60
A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. 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.
Kiegészítő dokumentum feltöltése: nem engedélyezett.
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Hivatkozások módja:
A hivatkozások formátuma feleljen meg a szakmai sztenderdeknek (pl. Harvard-rendszer)
További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:
Az irodalomjegyzékben, a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűtípus és 1-es sortáv is
használható. Az ábrákat és a táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően
kell hivatkozni rájuk.
4. Nyomtatott pályamunka szükséges: igen.

