
 

 

  

 

 
 

 

Tájékoztató az Absztrakt bírálati szempontjairól 
 

Konferenciára jelentkezők által készített absztrakt formai követelményei: 

 Terjedelem: min. 2.500 karakter max. 4.000 karakter (Szóközökkel együtt) 

 Betűméret: 12 

 Betűtípus: Times New Roman 

 Sorköz: szimpla 

 Bekezdés típusa: sorkizárt 

 Margók: egységesen 2,5 cm 

 Az absztrakt címének meg kell egyeznie a konferencián elhangzó előadás címével 

és kötődniük kell egymáshoz tematikusan is. 

 

Az absztrakt tartalmi követelményei – amit meg kell szövegezni: 

 Témaválasztás indoklása, a kutatás céljának, a téma eredetiségének megfogalmazása 

 A kutatás elméleti/szakirodalmi háttere, anyagok/forrásbázis és metodika ismertetése 

 A kutatási probléma és/vagy a hipotézisek megfogalmazása, felvetése 

 Várható eredmények, következtetések, távlati célok 

 

Az absztrakt bírálati szempontjai (Maximum 30 pont adható!): 

  Az absztrakt szerkesztése, stílusa (max.10 pont) 

 

0-2 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg nehezen áttekinthető, 

gondatlanul szerkesztett munka, több formai hibával. 

3-5 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg nehézkes, körülményes, de 

gondosan kidolgozott. 

6-8 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg megfelelő stílusú és 

összeállítású, esetleg apróbb figyelmetlenségből eredő hibák előfordulnak. 
9-10 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg jól tagolt, gördülékeny 

stílusú, hibamentes munka. 

 

 

 A kutatás elméleti/szakirodalmi háttere (max.5 pont) 

 

0-2 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg egyáltalán nem, vagy csak 

érintőlegesen tesz említést a szakirodalom feldolgozásáról. 
3-5 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg értékelhető módon kitér a 

téma hazai és külföldi irodalmának feldolgozására. 

 

 

 Az anyagok/forrásbázis és metodika, módszertani ismertetése (max.5 pont) 

 

0-2 pont Ha a módszer kifogásolható, az adott körülmények között megfelelőbbet is 

választhatott volna a szerző, a választott források/anyagok nem alkalmazhatóak. 
3-5 pont Ha a módszer korszerű, megbízható, eredményes, publikálható munkát garantál, és 

a vizsgált forrás/anyag tökéletesen összeegyeztethető a módszerrel. 

 



 

 

  

 

 
 

 

 A kutatás célja, a téma eredetiségének megfogalmazása (max.10 pont) 

 

0-2 pont Az absztraktban előrevetített eredmények öncélúak, a problémafelvetés nem 

aktuális. 
3-5 pont Az absztraktban előrevetített eredmények szakmai érdeklődésre számot tarthatnak 

6-8 pont Az absztraktban előrevetített eredmények nagyon újszerűek 

9-10 pont Az absztraktban előrevetített eredmények nagyban hozzájárulnak a tudományterület 

továbbfejlődéséhez, a pályamű szakmai közegben való bemutatásra alkalmas. 

 
Az Absztrakt 

 

Az absztrakt feladata, hogy mind az előadó szakmai tevékenységét, mind a prezentáció témáját 

röviden bemutatassa. Ennek célja, hogy az előadást megelőzően mind a szekcióelnökök, mind 

a szekció hallgatósága képet kapjon az előadó szakmai felkészültségéről és a bemutatandó 

kutatásról. Az absztrakt szövegét négy nagyobb egységre érdemes felosztani. Az elsőben az 

előadó témában végzett kutatásainak történetét, azok prezentálásának és publikálásának múltját 

kell taglalni. A második szakasznak a vizsgálandó témakör kutatatás történetét kell áttekintenie, 

és a téma újszerűségére a vizsgálatának hasznosságára kell rámutatnia. Minden kutatás és 

résztéma egy hipotézisre alapul, melyet szabatosan érdemes megfogalmazni, valamint az 

előadás főbb vázát és a bizonyítás módszertantanát ismertetni. A harmadik szakasznak illő ezt 

tartalmaznia. Zárásképp a konferenciára jelentkező előadónak a felhasznált forrásait és 

szakirodalmi bázisát célszerű ismertetnie, mely alapján kutatását végezte. 

Az Egyesület vezetése korlátozni kívánja a szekciók előadóinak számát, ezért minőségi szűrőt 

iktat be a konferencia jelentkezési folyamatába. Célunk az, hogy a konferencia szakmai, 

tudományos színvonalát emeljük, így csak a legjobb beérkezett jelentkezőket javasoljuk a 

konferencián való részvételre. A beérkezett absztraktokat az Egyesület vezetősége tekinti át, és 

ez alapján dönt. 

 

Néhány jó tanács az előadásokkal kapcsolatban 

 

Meggyőződésünk, hogy a doktori iskolákban jórészt olyan doktorandusz hallgatók végzik 

munkájukat, akik tanulmányaik során kellő rutint szereztek egy konferencián való előadáshoz. 

Ennek ellenére többen jártunk már olyan konferencián, ahol nem minden előadó tett erről 

tanúbizonyságot. Ennek minden bizonnyal csupán a konferencia felhívásában írottak félreértése 

lehetett az oka. Ezt elkerülendő mi bátorkodtunk néhány pontban összeszedni tanácsainkat, 

melyek a jelentkezők számára megszívlelendőek, csak a javukra válhat. 

  Lehetőség szerint tiszteld meg a rendezvényt jelenléteddel. 

  Kérjük, ne olvasd fel előadásodat! A hallgatóság számára vonzóbb egy szabadon tartott 

előadás, amely a kulcsfontosságú részletekre koncentrál, és amelyeket koherensen 

mutatnak be. 

  Kérünk, hogy az előadásod kapcsolatban legyen az előzetesen elküldött absztrakttal 

 ugyanis a hallgatóság ez alapján dönti el, hogy melyik előadást hallgatja meg. 

Amennyiben az előadásod nem az elküldött absztraktra épül, ez frusztrációt és 

elégedetlenséget kelthet a hallgatóság soraiban. 



 

 

  

 

 
 

  Nem lehetetlen egy konferencia előadást megtartani az adott 15-20 perces időkeretben. 

Foglald össze a kutatásod/tanulmányod lényegét, majd mutasd be egyik vonatkozását 

részletesebben. 

  A vizuális segédeszközök (PowerPoint, Prezi) használata segíthet a hallgatóságnak 

abban, hogy megértse előadásodat, amennyiben olvasható. Javasoljuk, hogy 24-es 

betűmérettel vagy annál nagyobbal készülj. Minden előadóteremben rendelkezésre áll 

majd egy projektor. Amennyiben internet hozzáférésre szükséged van, kérjük, azt előre 

jelezd. 

  Amennyiben nincs lehetőséged PPT elkészítésére, érkezhetsz poszterrel, vagy hand out-

tal. 

  Kérünk, hogy tartsd be az előadásra kiszabott időkeretet. Ez a konferenciaprogram 

tartásának elengedhetetlen kritériuma, a rendezvény során így elkerülhetőek a 

kellemetlenségek. Kiváltképp azok, melyek az előadót érik. Nevezetesen, hogy 

mondandóját nem tudja befejezni. A szekcióelnökök nem fognak többletidőt biztosítani 

a számodra, ugyanis azt az időt más előadásából/kérdésekre szánt idejéből/vitájából 

venné el. 

  Legyél felkészülve, hogy a hallgatóság részéről érkező kérdésekre, javaslatokra, 

megjegyzésekre, fogalmi tisztázásokra, kiegészítő információk biztosítására őszintén, 

kedvesen és segítőkészen válaszolj. 

Találkozunk a Sopianae Egyesület Fiatalok EUrópában Konferenciáján novemberben, Pécsett!  

 

Pécs, 2016. július 14.


