
Oktatói és hallgatói információk  

 

Jelentkezési határidő: 2022.11.01. A hallgatóknak Inántsy-Pap Juditnál kell jelezni (inantsy-

pap.judit@arts.unideb.hu) nevezési szándékukat e-mailen név, évfolyam, neptunkód, dolgozat címe, 

témavezető megadásával.   

A dolgozat leadási határideje: 2022.11.09. 12 óra. A dolgozatot Inántsy-Pap Juditnak kell elküldeni e-

mailen.  

Az intézeti TDK konferencia ideje: 2022.11.17. 12.00 óra  

Helye: P/6 terem 

  

A dolgozattal szemben támasztott formai elvárások  

A pályamunkát PDF formátumban kell leadni. 

A fájl maximum mérete 10 megabájt. 

 Formai kritériumok: Betűtípus: Times New Roman Betűméret: 12 pt Sortáv: 1,5 Margó: 2,5 cm  A 

kiegészítő dokumentumot egyetlen fájlként kell elkészíteni, melynek maximum mérete 10 megabájt 

lehet.  

A pályamunka terjedelmi követelménye minimum 20 oldal, maximum 40 oldal. A pályamunkában 

szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk.  

A pályamunka melléklete – ami a 20-40 oldal terjedelmen felül számítható – külön fájlban, kiegészítő 

dokumentumként kezelendő. Maximum mérete 10 megabájt lehet. 

Hivatkozások módja: A hivatkozások és az irodalomjegyzék formátumának az APA hivatkozási stílust 

kell követnie, erről részletes tájékoztatás található a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 

honlapján, amely az alábbi linken keresztül érhető el: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/stylesheet  

A rezümé nyelve magyar. A rezümé terjedelme minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter. Táblázat 

vagy ábra nem lehet benne, a szöveg az esetleges különleges karaktereket szimbólumként tartalmazza. 

A rezümének tartalmazni kell a hallgató saját magának tulajdonított eredményeit is maximum 500 

karakterben összefoglalva. 

 

A pályamunka összesített értékelésének, minősítésének elemei  

1. A  bírálók értékelése, minősítése (két bíráló értékelésének az átlaga) adja a megszerezhető 100 pont 

felét, azaz maximum 50 pontot (írásbeli pályamunka).  

2. A szakmai zsűri értékelése adja a megszerezhető 100 pont másik felét, azaz maximum 50 pontot 

(szóbeli bemutatás). A pályamunkákat két bíráló értékeli. Amennyiben a bírálói vélemények között 15 

pontnál nagyobb különbség mutatkozik, a pályamunkát harmadik bíráló is értékeli, és az egymáshoz 

közelebb eső két pontszámot veszi figyelembe a zsűri. 

Az empirikus jellegű pályamunka bírálati szempontjai  



1. A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája: 0–6 pont A téma fontos és aktuális-e az adott 

tudományterület és módszertan szempontjából? Összhangban van-e a cím és a megadott téma a 

pályamunka tartalmával? A szerző létrehozta-e a kutatás elméleti kereteit? A kutatási probléma 

mennyire újszerű, jelentős? A hipotézis(ek) szakmailag indokolt(ak)-e, és a téma lényeges 

összefüggéseire irányul(nak)-e? A hipotézis(ek) világos(ak) és egyértelmű(ek)-e? 

 2. Az adatgyűjtés módja: 0–4 pont Illeszkednek-e a téma feldolgozásához választott kutatási 

módszerek a pályamunka célkitűzéseihez? A kialakított értelmezési keret alkalmas-e a probléma 

elemzésére? Az adott módszerek, módszerkombinációk a legalkalmasabbak-e a téma kutatásához? A 

kutatás lebonyolítása megfelelő módon történt-e?  

3. A minta megfelelősége: 0–4 pont A minta alkalmas-e a felvetett kérdések elemzésére? A minta 

nagysága és a mintavétel módja egyértelműen kiderül-e a pályamunkából? Indokolja-e a szerző a minta 

nagyságát és a mintavétel módját? A feltett kérdések megválaszolására alkalmas-e az adott minta? A 

minta nagyságából fakadó korlátokat figyelembe veszi-e a szerző a következtetések 

megfogalmazásakor?  

4. Az adatok feldolgozásának mélysége: 0–6 pont Illeszkednek-e a téma feldolgozásához választott 

kutatási módszerek a pályamunka célkitűzéseihez? Sikerült-e kellő mélységben megválaszolni a 

kutatási probléma során felvetett kérdés(eke)t? Túlmutat-e a téma feldolgozása a helyzet egyszerű 

leírásán? Jellemzi-e a pályamunkát az elemzés és a kritikai szemlélet érvényesítése? A kialakított 

értelmezési keret alkalmas-e a probléma elemzésére? Szükséges-e az adatok feldolgozásához 

statisztikai módszerek alkalmazása? Ha igen, alkalmaz-e ilyeneket a szerző? Megfelelőek-e ezek a 

módszerek, szakszerű-e az alkalmazásuk? Olyan következtetéseket von le a szerző, amire az adott 

módszerek és adott elemszám esetében lehetőség van? Amennyiben nincs szükség statisztikai 

módszerek alkalmazására, akkor milyen elméleti módszereket alkalmaz a szerző? Szakszerű-e ezek 

alkalmazása?  

5. Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága: 0–6 pont Megjelennek-e az elemző munkára 

épülő önálló következtetések, javaslatok? A következtetések a hipotéziseknek megfelelőek és 

megalapozottak-e? Csak olyan következtetéseket von-e le a szerző, amelyekre az összegyűjtött adatok 

alapot adnak? Felismeri-e vizsgálatának korlátait? 

 6. A pályamunka szerkezete, stílusa 0–6 pont Követi-e a szöveg struktúrája a gondolatmenet logikáját? 

Megfelelő-e az egyes fejezetek sorrendje, tagolása, egymáshoz viszonyított aránya? Jellemző-e a 

pályamunka stílusára a tudományosság igénye, ill. a közérthetőségre való törekvés? A 

megfogalmazások mennyire szabatosak? A pályamunka stílusa olvasmányos és szakszerű-e? 

Maradtak-e a szövegben javítatlan elírások, helyesírási és/vagy nyelvi hibák?  

7. Az irodalomjegyzék és a mellékletek: 0–6 pont Minden esetben megtörténik-e a hivatkozások, 

idézetek forrásainak – pontos könyvészeti adatokkal történő – megjelenítése? A pályamunkában 

valóban felhasznált, releváns szakirodalmi munkákat tartalmaz-e a bibliográfia? A szakirodalmak 

feldolgozása kritikai szemlélettel történt-e? A pályamunka tartalmának megfelelő számú és jellegű kép, 

ábra és táblázat került-e beillesztésre a szövegbe? Minden indokolt esetben vannak képek, ábrák és 

táblázatok? Megtörténik-e a képekre, ábrákra és táblázatokra való hivatkozás, ill. azok sorszámozása 

és megnevezése? Valóban kiegészítik és alátámasztják-e a mellékletek a főszövegben leírtakat? Van-e 

a szövegben ezekre utalás? 

 8. A pályamunka önállósága: 0-6 pont A pályamunkából egyértelműen kiderül-e, hogy mi volt a TDK 

pályamunka készítőjének/készítőinek szerepe, feladata ebben a munkában? Amennyiben a 



kutatómunka kutatócsoportban készült, megjelenik-e a pályamunkát író hallgatók önálló 

kezdeményezése?  

9. A bíráló pályamunkáról alkotott összbenyomása: 0–6 pont 

 

A szóbeli előadás és értékelése  

A pályamunka bemutatására (prezentáció) maximum 10 perc áll rendelkezésre, amelyet vita követ. 

 A pályamunka szóbeli bemutatásának értékelési szempontjai, pontszámai:  

A bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás: 0–5 

pont   

Az előadás tartalma: 0–25 pont  

Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság): 0–5 pont  

Az előadás szemléletessége: 0–5 pont  

Az előadás logikai szerkezete: 0–5 pont  

Az előadó tudományos vitakészsége: 0–5 pont  

Az értékelés meghatározó szempontja az előadás tartalma, de az egyéb, fentebb felsorolt 

szempontokat azonos súllyal veszi figyelembe a zsűri. 

 

OTDK 

A hallgatók a KTDK  illetve a helyi intézeti TDK fordulón tudnak kvalifikálni az OTDK-ra.  

OTDK időpont április 11-13 Pécs 

Az OTDK-ra nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) 

OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a https://otdk.hu/ honlapon található 

A SZEKCIÓ SPECIFIKUS KRITÉRIUMOK: https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/pedagogiai-pszichologiai-

andragogiai-es-konyvtartudomanyi-szekcio 

 

 


