
Sajtóanyag elkészítésének szempontjai 

 

CV 

• Név: 
• Legmagasabb iskolai végzettség: az egyetem megjelölésével és a város nevével pl. 

biológus vagy biológia szakos középiskolai tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár 

• Szakterület: pl. irodalomtörténet 
• Kutatási téma: pl. primál-duál algoritmusok alkalmazásai 
• Díjak: pl. OTDK I. helyezés (2 alkalommal) vagy TDK II. helyezés (1 alkalommal)  
• Legfontosabb megjelent publikáció(k): ide max. 2 darabot lehet beírni az alábbi 

módon: 

A publikációkat pontosan és a szakirodalomban elfogadott szabályoknak megfelelő módon 
adjátok meg:  

FOLYÓIRAT esetén pl.: 

Janko, V., Kovács, L. (2013). A community study of anxiety in children and adolescents. 
American Journal of Psychiatry, 147, 313-318. 

SZERKESZTETT KÖNYVBEN pl.: 

Grabovac, B. (2013). Gender in the psychology of emotion: A selective research review. In K. 
T. Strongman (Ed./magyarul: szerk.) International review of studies in emotion (Vol.1.) 227-
245.) Chichester /=kiadás helye/, Wiley /=kiadó/;  több szerkesztő esetén �Eds….�; 

 

• Konferencia előadások: ide csak számot, nyelvet és helységnevet kérünk pl. 5 
magyar nyelven, 3 angolul (Kolozsvár, Budapest, Róma stb.) 

• Szervezeti tagság(ok): ha van 
• Nyelvtudás: csak a B és C vizsgákat kell beírni, pl. C1 angol 

 

Absztrakt 

Formai követelmények: 
 
• Karakter szóközökkel: maximum 1500n 
• A kutatási téma címe. A jó cím rövid, tömör, nem túl terjengős, utal a kutatás 

tárgyára, a vizsgált kérdéskörre. Pontosan és egyértelműen jelzi a kidolgozásra 
választott témát. 



• Szerző: a felhasználási cél miatt jelen esetben nem kell feltüntetni, mivel felette a 
CV-tek található. 

 

 Tartalmi követelmények (az absztrakt részei): 

 
o Bevezetés: a kutatási téma a címnél részletesebb meghatározása, a 

témaválasztás indoklása, a pontos cél meghatározása. Körvonalazza a 
megoldásra váró elméleti és gyakorlati kérdéseket, feladatokat, 
problémákat. 

o A kutatás módszertani megalapozottsága. A kutatás típusa; célcsoport; 
mintaválasztási mód; vizsgálati hely és idő; adatgyűjtési módszerek; 
kérdőívhasználat esetén a standardizált kérdőív megnevezése; az adott 
típusú kutatáshoz szükséges statisztikai próba megnevezése stb. 

o Eredmények: a vizsgálat eredményeinek szövegszerű bemutatása, külön 
kiemelten bemutatva a saját új eredményt a kutatási területen.  

o Következtetések: a kapott eredmények/feltárt új forrásanyag értékelése, 
jelentőségének bemutatása, összevetése a nemzetközi és a hazai kutatási 
eredményekkel. 

o Kulcsszavak: a kutatási terület/téma behatárolása. Minimum 2, maximum 
5 kulcsszó megadása szükséges. 

 

A lap alján, láthatjátok a grafikai tervből a témavezetőtök, illetve a tutorotok nevét kell beírni 
fokozattal (ha a kettő azonos, akkor egy sorba kerülnek pl. Témavezető és 
tutor:……egyetemi docens), valamint azokat a társszerzőket (háromnál nem többet), akikkel 
rendszeresen publikáltok, szintén a fokozatát, beosztását megadva. 

 

Leadási határidő: 2013. július 31. 

Leadás formája: a szöveget sima doc-ban, a fényképet jpg-ben, 300 dpi felbontásban.  


