A 35. OTDK
TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNY SZEKCIÓJÁNAK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A Testnevelés és Sporttudományi Szekcióban magyar és angol nyelven lehet a pályamunkákat
benyújtani. A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is
magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben
magyarul) kell megtartaniuk. A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló
hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják. A nem magyar anyanyelvű
hallgatók rezüméjüket is angolul kell, hogy beadják, és angolul kell előadásukat megtartaniuk.
A nem magyar anyanyelvű hallgatók nevezését a Szekció rendezői felé külön is jelezni
szükséges.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül,
amelynek értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre,
amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező
hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás
nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). Ábrák esetleges átvételénél szintén
fel kell tüntetni az eredeti forrást. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az OTDT
kizárja az OTDK-ról, a nevező intézmény egyidejű értesítésével.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általános feltételek:
A feltöltés ideje: az intézményi TDK-konferencia befogadását követő 30 napon belül (35.
OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében leírtak szerint).
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát.
Azok a pályamunkák, amelyek nem érik el a szekció által meghatározott minimum
terjedelmet, vagy meghaladják a maximum terjedelmet, nem tölthetők fel az OTDT online
rendszerébe.
A pályamunkákat (nem védett) PDF formátumban kell feltölteni.
A fájl maximum mérete 10 MB.
Általános formai kritériumok:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12 pt
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5
Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozatot anonim módon kell feltölteni. A nem anonim módon feltöltött dolgozatok
automatikus kizárással járnak.

A dolgozat minimum oldalszáma: nincs
A dolgozat maximum oldalszáma: 20 oldal
A maximum oldalszámot az OTDT online rendszer a feltöltéskor ellenőrzi.
Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: nem
Hivatkozások módja: a tudományban megengedett előírások szerint
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),
Összefoglalás, 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.
5. A rezümére vonatkozó szabályok:
Az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, csak a törzsszöveget (a többi adatot: szerző
hallgatók neve, intézménye, témavezető stb. az online rendszer generálja).
A rezümé nyelve: magyar, nem magyar anyanyelvű hallgatók esetében angol.
A rezümé terjedelme: minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter.
A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a
hallgató saját eredményeit.
6. A dolgozat értékelésének szabályai:
A benyújtott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli, a következő szempontok alapján:
A befogadást követően minden pályamunkát két független bíráló értékel az előre megadott
szempontrendszer szerint. A szervezőbizottság indokolt esetben (pl. ha a két bírálat
pontszáma jelentősen legalább 20 ponttal eltér egymástól) harmadik bírálót is felkérhet.
Ebben az esetben a három bírálati pontszámból a két közelebbi érték átlaga adja az
eredményt.
Az írásbeli bírálat során maximum 50 pont szerezhető, amelyen belül maximum 10-10 pont
adható minden egységre (szakirodalom bemutatása, célok-hipotézisek, módszerek,
eredmények és megbeszélés kapcsolata, valamint a pályamunka részeinek egységessége).
Amennyiben a két írásbeli bírálat átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 20 %-át,
a dolgozat nem kerülhet bemutatásra. Ha a bírálat a konferenciát megelőző 10. napig nem
készült el, úgy ezen ok miatt a pályamunka nem zárható ki az OTDK-ról.


A bírálat publikálásának határideje az OTDT online rendszerben: 2021. március 21.



bírálat publikálása során a hallgató számára közzétett információk: a teljes bírálat a pontok
megjelenítése nélkül.

A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 10 perc áll rendelkezésre, amelyet vita
követ.
Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri végzi.
7. Az előadás értékelési szempontjai:
A szóbeli értékelés maximális pontszáma: 50 pont, ezen belül




15 pont az előadói stílusra (beleértve a szemléltető eszközök használatát,
demonstrációt stb.);
15 pont a vitakészségre és szakmai kompetenciára;
20 pont a kutatás bemutatására (szakirodalom, a célok-hipotézisekre, módszerek,
eredmények és magyarázat, következtetések és javaslatok) adható.

