A XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció
pályamunkáival kapcsolatos követelmények
1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A Had- és Rendészettudományi Szekcióba magyar és angol nyelvű pályamunkával
lehet nevezni. A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka
esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy
legalább részben magyarul) kell megtartaniuk. A külföldi, 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 idézhetők (önplágium tilalma).
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
(a XXXIV. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontjában leírtak szerint):
Hallgatóknak: 2019. január 9. (szerda)
TDT-elnököknek: 2019. január 14. (hétfő)
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát!
Azok a pályamunkák, amelyek nem érik el a szekció által meghatározott minimum
méretet, vagy meghaladják a maximum méretet, nem tölthetők fel az OTDT online
rendszerébe.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni a http://online.otdk.hu oldalra

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 magyar nyelvű pályamű esetén 30 oldal, angol
nyelvű pályamű esetén 18 oldal.
A dolgozat maximum oldalszáma: magyar nyelvű pályamű esetén 100 oldal, angol
nyelvű pályamű esetén 40 oldal,
A megadott oldalszámokba beleértendő minden borítólap, melléklet, függelék,
irodalomjegyzék stb. is.
A minimum és maximum oldalszámot az OTDT online rendszer a feltöltéskor ellenőrzi.

Kiegészítő dokumentum feltöltése nem engedélyezett!

Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő módon.
További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:
A pályamunkákat anonim módon, jeligével kell benyújtani.
A pályamunka címlapjának mintáját az 1. sz. függelék tartalmazza.
4. Nyomtatott pályamunka beadása NEM szükséges
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 és angol, nem magyar anyanyelvű hallgatók esetében
kizárólag angol.
A rezümé mérete: nyelvenként minimum 1500 és legfeljebb 2500 karakter.
A rezümén belül, rövid összefoglalásban (kb. 500 karakter) meg kell jeleníteni a
hallgató saját magának tulajdonított eredményeit.

