A XXXIV. OTDK
AGRÁRUDOMÁNYI SZEKCIÓ FELHÍVÁSÁNAK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

1. A pályamunka és az előadás nyelve:
Az Agrártudományi Szekció elsősorban magyar nyelvű dolgozatokat preferálja, de indokolt esetben
befogadja a magyar anyanyelvű hallgató(k) által készített angol nyelvű TDK dolgozato(ka)t is azzal a
kikötéssel, hogy a bemutatásuk kizárólag magyar nyelven történik.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amely
eredményének áttekintésére és értékelésére a Szakmai Bizottság háromtagú Különbizottságot hoz
létre. Felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem
megengedett, az önplágium sem (hivatkozás nélkül a saját alkotásokból való idézés). A szerzői
jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az OTDT a nevező intézmény egyidejű értesítésével kizárja
az OTDK-ról. Szintén automatikusan kizárásra kerül olyan pályamű, amelynél a plágiumvizsgálat
eredménye 50% vagy annál nagyobb megegyezést mutat. A 20-50% közötti megegyezés esetén a
Különbizottság dönt, vagy a tagozati zsűri elnökére bízza a mérlegelés és döntés jogát.
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). . Azok a hallgatók, akik a
XXXIV. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett
intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési
határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát (évet).
Azok a pályamunkák, amelyek nem érik el a szekció által meghatározott minimum terjedelmet, vagy
meghaladják a maximum megszabott oldalszámot, nem tölthetők fel az OTDT online rendszerébe. Az
oldalszámokat az OTDT online rendszer a feltöltéskor ellenőrzi.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.
A fájl maximum mérete 10 megabájt.
Általános formai kritériumok:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12pt
Sortáv: 1,5
Margók: 2,5 cm
Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat minimum oldalszáma: 30 oldal
A dolgozat maximum oldalszáma: 50 oldal
Kiegészítő dokumentum feltöltésére nincs lehetőség.
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Hivatkozások módja: Lásd alább.
További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:
A pályamunkáknak a következő belső tagolási rendet kell követnie: Címlap, Bevezetés, Célkitűzés,
Irodalmi áttekintés, Anyagok és módszerek, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás,
Irodalomjegyzék, Köszönetnyilvánítás (ha van).
Ábrák és táblázatok bemutatása számozva történjen, és a szövegben ennek megfelelően hivatkozni
kell rájuk. 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 az egységesnek kell lennie. A címlap tartalma:
Intézmény, Kar, Dolgozat címe, TDK dolgozat felirat, szerző(k), konzulens(ek), hely (pl. Pécs) és
évszám.
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.
A rezümé mérete: minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter.
A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját
magának tulajdonított eredményeit.
6. A dolgozat értékelésének szabályai:
A benyújtott és befogadott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli, a következő szempontok
alapján:
– a dolgozat szerkesztése, stílusa, nyelvezetének szakszerűsége;
– a téma irodalmának feldolgozottsága;
– a téma kutatásának színvonala és módszertana;
– az eredmények bemutatása és értékelése;
– az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke, tovább fejleszthetőség.
Az írásbeli bírálat során szerezhető maximális pontszám és az írásbeli pontszámok számítási módja:
Az írásbeli bírálat során megszerezhető maximális pontszám 45 pont, amely általában két külön
bírálótól kapott pontszám számtani átlaga.
Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (9 pont vagy annál nagyobb
pontkülönbség esetén), a bíráló bizottság elnöke harmadik bírálót kérhet fel a munka tudományos
értékének eldöntésére.
Harmadik bíráló bevonása esetén a pontszámítás módja: súlyozott átlag, a két közelebbi bírálat
pontszámát 0,4-0,4 súlyponttal, míg a harmadikat csak 0,2 súlyponttal számítják.
Amennyiben a két írásbeli bírálat átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 60 %-át, a
dolgozat nem kerülhet bemutatásra. Ezt a döntést a konferenciát megelőzően legalább 10 nappal kell
közölni az érintett hallgatóval a nevező Kar egyidejű tájékoztatásával. A Szekció rendezői törekednek
arra, hogy a bírálatok legkésőbb a konferenciát megelőző 10. napig elkészüljenek, de ha ez nem
valósul meg, úgy ezen ok miatt a pályamunka nem zárható ki az OTDK-ról.
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Az elkészült bírálatokat (pontszám és szöveges bírálatok, valamint bíráló személy) a szekciók az
OTDT online rendszerében publikálják a konferencia zárását követő harmadik héten.

7. Az előadás értékelésének szabályai:
A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet általános elv
szerint 10 perces vita követ.
Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló tagozati bíráló bizottság végzi.
Az előadás értékelési szempontjai
– az előadás módja, nyelvezete;
– az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
– az előadás tartalma és szakmai színvonala;
– az előadás szemléltetése;
– az előadó felkészültsége és vitakészsége.
A szóbeli értékelés maximális pontszáma: 55 pont
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