A 35. OTDK
HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ FELHÍVÁSÁNAK
2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

1. A pályamunka és az előadás nyelve:
Az OTDK nyelve a 35. OTDK központi felhívása értelmében a magyar. A szóbeli bemutatás az
idegen nyelvű tagozatokban magyar és a tagozatnak megfelelő idegen nyelven is történhet, de a
Humán Tudományi Szekció szervezői fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat
bemutatási nyelvét meghatározzák. Az idegen nyelvű szóbeli bemutatás szándékát a nevezés során
jelezni kell az OTDT online rendszerben.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül. Ezeket a
szakmai bizottság által létrehozott háromtagú különbizottság értékeli. 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 a nevező intézmény egyidejű értesítésével az OTDT kizárja az OTDK-ról.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általános feltételek:
A pályamunka OTDT online rendszerbe történő feltöltésének ideje: az intézményi TDKkonferencia befogadását követő 30 napon belül a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4.
pontjában leírtak szerint. Azok a hallgatók, akik a 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójának
nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak
jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell hogy feltöltsék dolgozatukat
az online rendszerben.
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát!
Azok a pályamunkák, amelyek nem érik el a Humán Tudományi Szekció által meghatározott
minimum terjedelmet vagy meghaladják a maximum terjedelmet, nem tölthetők fel az OTDT online
rendszerben.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni. A fájl maximum mérete 10 megabyte.
Kiegészítő dokumentum feltöltésére van lehetőség, ami a maximum oldalszámba nem számít bele,
és a kiegészítő dokumentumot egyetlen fájlban lehet feltölteni az OTDT online rendszerben. A
kiegészítő dokumentumot tartalmazó fájl maximum mérete 10 megabyte.
Általános formai kritériumok:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5
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Szekcióspecifikus kritériumok:
A pályamunka terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés (karakter szóközzel) lehet,
amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen
kívül értendők. A mellékletek kiegészítő dokumentumként tölthetőek fel az OTDT online
rendszerbe, a kiegészítő dokumentumra vonatkozó fenti leírás alapján.
A pályamunkát az OTDT online rendszerbe kell feltölteni. A feltöltött pályamunkán kizárólag a cím
és a jelige szerepelhet, a file nevét az OTDT online rendszer automatikusan generálja. Kérjük, hogy
a pályamunkában ne szerepeljen köszönetnyilvánítás vagy bármilyen egyéb adat, információ, ami a
pályamunkát beazonosíthatóvá teheti.
4. Nyomtatott pályamunka:
Nem kell.
5. A rezümére vonatkozó szabályok:
Az OTDT online rendszerbe csak a törzsszöveget kell feltölteni (a többi adatot: szerző hallgatók
neve, intézménye, témavezető stb. az online rendszer generálja).
A rezümé terjedelme: minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter.
A rezümének össze kell foglalni a pályamunka új, önálló tudományos kutatási eredményeit
(maximum 500 karakter).
6. A dolgozat és az előadás értékelésének szabályai:
A Humán Tudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.
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