










A PTDK szabályzatának 1. sz. melléklete

A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) Képzőművészet Szakosztálya alkotói
szekciójának kiegészítő szabályzata

A szabályzat célja

1. A dokumentum a PTDK általános szabályzatának kiegészítése, a pályamunkákkal (műalkotá-
sokkal) való jelentkezés kritériumait szabályozza.

2. A Képzőművészet Szakosztály művészetelméleti szekciójára a PTDK általános szabályzatában
rögzített módon, művészettörténet, művészetkritika, művészetfilozófia és esztétika témakörök-
ben lehet jelentkezni.

Az alkotói szekcióra való jelentkezés feltételei

1. Az alkotói szekcióra kizárólag a PTDK online felületén lehet jelentkezni, a PTDK általános
szabályzatában leírt módon.

2. A jelentkezéshez kitöltendő, 1000-1200 karakteres anonim kivonat a műalkotás rövid bemuta-
tását tartalmazza. A kivonat mellett külön mezőben fel kell tölteni 3-5 kulcsszót is.

3. Jelentkezni az alábbi témakörökben, illetve műfajokkal lehet: kísérleti grafika, alkalmazott gra-
fika, fotó, mozgó grafika, animáció, videó, multimédia

4. A dolgozatok feltöltésének a határidejéig a pályamunkákat digitális formában (állókép-, mozgókép-
és/vagy hangformátumok) fel kell tölteni a PTDK internetes rendszerébe.

5. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (kézi technikával készített grafika stb.)
a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés). A felhasznált
rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobil-
eszközök).

6. A pályamunkát, illetve a digitálisan rögzített pályamunkát a jelentkező az opponensek és a szak-
bizottsági tagok számára online módon hozzáférhetővé teszi, az elérési útvonalat a kivonat vagy
az alkotói koncepciót bemutató szöveg tartalmazza.

7. A szerző a PTDK dolgozatleadási határidejét figyelembe véve köteles egy olyan 1-3 oldalas (A4,
2 cm-es margó, 1,5-es sorköz, Times New Roman, 12 pt) szöveges bemutatót feltölteni, ami
az alkotói koncepció és az alkotási folyamat írásos ismertetését, valamint a műalkotás digitális
változatának online elérési útvonalát tartalmazza. A szöveges bemutató névtelen, nem tartalmaz
a szerzőre, intézményre, szakra, évfolyamra, témavezetőre vonatkozó információt.

8. A pályamunkát olyan formában kell elérhetővé tenni, hogy ez lehetőség szerint ne tartalmazza
a szerző, témavezető nevét, azonosító adatait (intézmény, évfolyam, szak stb.)

9. Részletes műfaji kritériumok:

(a) Kísérleti grafika
• Technikai feltételek: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosí-
tott, vagy egyedi művészi grafikák

• Méret: maximum 70x50 cm
• Formátum: JPG, 150 dpi felbontásban

(b) Alkalmazott grafika
• Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát
műfajban

• Méretek: kizárólag 70x50 cm
• Formátum: JPG, 150 dpi felbontásban

(c) Fotó
• Technikai feltételek: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-
fehér fényképek, min. 5, max. 15 fotó.
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• Méret: maximum 70x50 cm
• Formátum: JPG, 150 dpi felbontásban
• Sorozatokat, képpárokat elfogadunk.
• Az utómunkálatok csak a kontraszt, fényerő, kivágás, színkorrekcióra szorítkozhat-
nak.

(d) Audiovizuális anyagok
• Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó, multimédia, intermédia esetén
min. 1 – max. 3 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén min. 1 –
max 3. perc

• Formátum: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.)

Értékelési szempontok

1. Az alkotásra, ennek szöveges ismertetésére és versenyen való bemutatására összesen 100 pont
(10-es osztályzat) adható.

2. Az alkotás értékelése (60 pont):

• Eredetiség (10 pont)
• Művészi érték (10 pont)
• Újító jelleg (10 pont)
• Formai igényesség, technikai megvalósítás színvonala (10 pont)
• Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, téma és cím viszonya (10 pont)
• A médium sajátosságainak innovatív alkalmazása (10 pont)

3. A művészi koncepciót és az alkotási folyamatot bemutató szöveg értékelése (20 pont):

• Világos, érthető szöveg (5 pont)
• Szerkezet (5 pont)
• Eredetiség (5 pont)
• Stílus (5 pont)

4. A műalkotás bemutatásának, prezentációjának értékelése (20 pont):

• Bemutatási technika (5 pont)
• Szemléletesség (5 pont)
• Meggyőzőerő, nyelvi stílus (5 pont)
• Vitakészség (5 pont)
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A PTDK szabályzatának 2. sz. melléklete

A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) Zene Szakosztálya alkotói szekciójának
kiegészítő szabályzata

A szabályzat célja

1. A dokumentum a PTDK általános szabályzatának kiegészítése, a pályamunkákkal (műalkotá-
sokkal) való jelentkezés kritériumait szabályozza.

2. A Zene Szakosztály elméleti szekciójára a PTDK általános szabályzatában rögzített lehet jelent-
kezni.

Az alkotói szekcióra való jelentkezés feltételei

1. Az alkotói szekcióra kizárólag a PTDK online felületén lehet jelentkezni, a PTDK általános
szabályzatában leírt módon.

2. A jelentkezéshez kitöltendő, 1000-1200 karakteres anonim kivonat a műalkotás rövid bemuta-
tását tartalmazza. A kivonat mellett külön mezőben fel kell tölteni 3-5 kulcsszót is.

3. Jelentkezni a következő témakörökben, illetve műfajokkal lehet: zenei improvizáció, kompozí-
ció, montázs

4. A dolgozatok feltöltésének a határidejéig a pályamunkákat digitális formában (mozgókép- és/vagy
hangformátumok, kottáknál képformátum is stb.) fel kell tölteni a PTDK internetes rendszerébe.

5. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. akusztikus hangszeren való já-
ték) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (hang- és/vagy vidórögzítés). A
felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók
pl. mobil-eszközök).

6. A pályamunkát, illetve a digitálisan rögzített pályamunkát a jelentkező az opponensek és a szak-
bizottsági tagok számára online módon hozzáférhetővé teszi, az elérési útvonalat a kivonat vagy
az alkotói koncepciót bemutató szöveg tartalmazza.

7. A szerző a PTDK dolgozatleadási határidejét figyelembe véve köteles egy olyan 1-3 oldalas (A4,
2 cm-es margó, 1,5-es sorköz, Times New Roman, 12 pt) szöveges bemutatót feltölteni, ami
az alkotói koncepció és az alkotási folyamat írásos ismertetését, valamint a műalkotás digitális
változatának online elérési útvonalát tartalmazza. A szöveges bemutató névtelen, nem tartalmaz
a szerzőre, intézményre, szakra, évfolyamra, témavezetőre vonatkozó információt.

8. A pályamunkát olyan formában kell elérhetővé tenni, hogy ez lehetőség szerint ne tartalmazza
a szerző, témavezető nevét, azonosító adatait (intézmény, évfolyam, szak stb.)

9. A pályamunkákra vonatkozó technikai kritériumok:

• Időtartam: legfeljebb 10 perc
• Formátum: audio vagy audiovizuális formátumok (wav, aiff, flac, ape, mp3, mp4, avi stb.)

Értékelési szempontok

1. Az alkotásra, ennek szöveges ismertetésére és versenyen való bemutatására összesen 100 pont
(10-es osztályzat) adható.

2. Az alkotás értékelése (60 pont):

• Eredetiség (10 pont)
• Művészi érték (10 pont)
• Újító jelleg (10 pont)
• Formai igényesség, technikai megvalósítás színvonala (10 pont)
• Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, téma és cím viszonya (10 pont)
• A médium sajátosságainak innovatív alkalmazása (10 pont)
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3. A művészi koncepciót és az alkotási folyamatot bemutató szöveg értékelése (20 pont):

• Világos, érthető szöveg (5 pont)
• Szerkezet (5 pont)
• Eredetiség (5 pont)
• Stílus (5 pont)

4. A műalkotás bemutatásának, prezentációjának értékelése (20 pont):

• Bemutatási technika (5 pont)
• Szemléletesség (5 pont)
• Meggyőzőerő, nyelvi stílus (5 pont)
• Vitakészség (5 pont)
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SZERZŐI NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy / Alulírottak kijelentjük, hogy

 A dolgozat / alkotás teljes mértékben önálló munkám / munkánk, melynek készítése során
betartottam /  betartottuk  a  PTDK szabályzatát,  a  dolgozatokra  /  alkotásokra  vonatkozó
tartalmi és formai követelményeket, valamint a szerzői jogokra vonatkozó rendelkezéseket.

Dátum:

Szerző(k) neve és aláírása:

A PTDK szabályzatának 3. sz. melléklete
PTDK szerzői nyilatkozat (minta)
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KONZULENSI NYILATKOZAT

TDK dolgozat címe:

Szerző(k) neve:

Első konzulens neve:

Első konzulens beosztása:

Második konzulens neve:

Második konzulens beosztása:

Aláírásommal  igazolom,  hogy  a  fenti  adatokkal  megadott  TDK  dolgozatot/alkotást  én
vezetem. A szerző(k) által benyújtott tartalmi kivonatot átolvastam és jóváhagytam. Vállalom, hogy
az elkészült dolgozatot a beadás előtt ugyanilyen alapossággal átolvasom, és ha úgy ítélem meg,
hogy az nem teljesíti a PTDK követelményeit, akkor a beadását nem támogatom.

Dátum:

Első konzulens aláírása: 

Második konzulens aláírása: 

A PTDK szabályzatának 4. sz. melléklete
PTDK konzulensi nyilatkozat (minta)
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A szakirodalmi hivatkozást APA6 stílusban szerkessze meg.

Szövegközi hivatkozások:

 Egy szerző: (Kelemen, 2001)
 Két szerző: (Kelemen & Erdős, 2002)
 Három szerző: (Kelemen, Erdős & Madácsy, 2003) a további említéseknél (Kelemen et al.,

2003)
 Négy szerző: (Kelemen, Erdős, Madácsy & Brettner, 2004) a további említéseknél (Kelemen

et al., 2004)
 Öt  szerző  (Kelemen,  Erdős,  Madácsy,  Brettner  &  Mucsi,  2005)  a  további  említéseknél

(Kelemen et al., 2005)
 Hat vagy több szerző (Kelemen et al., 2011)
 Intézmény: (Partiumi Keresztény Egyetem [PKE], 2015) a további említéseknél (PKE, 2015)

Megj.: Magyar nyelvű publikációkban az et al. helyett alkalmazható az és mtsai. formula is.

Irodalomjegyzék: könyv

 Egy szerző: Erdős M. (2006). A nyelvben élő kapcsolat. Budapest: Typotex
 Két szerző: Kelemen G. & Csákiné Király L. (2004). Pszichiátriai és szenvedélybetegek 

szociális ellátása.: Segédanyag a szociális szakvizsgához. Budapest: Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet

 Szerkesztett mű: Nagy J. E. (szerk.). (2001). Szociológia, szociálpolitika, szociális munka. 
Pécs: Pécsi Tudományegyetem

Könyvfejezet: 

 Szöllősi G. (2005). A családon belüli erőszak differenciáltsága. Különbségek a nevek, a 
felfogások és a helyzetek szintjén (pp. 65-86). In: Virág György (szerk.). Családi iszonyok. 
Budapest: Complex Kiadó

Tanulmány:

 Juhász G. (2010). The Importance of Human, Social and Cultural Capital. Humán Innovációs 
Szemle, (1)1-2., 6-13.

 Újságcikk: Zolnay J. (2009. július 2.). A ’cigánykérdés’ és a Fidesz. Népszabadság, 7. 
 Tanulmány online forrásból: Kelemen G. (2007). A szenvedélypolitika útkeresése. Esély, 

18(6). 120-129. http://www.esely.org/kiadvanyok/2007_6/KELEMEN.pdf Letöltve: 2012. 
február 27.

Online források:

 Wikipedia: Szociális munka. (2012). In Wikipedia. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szoci
%C3%A1lis_munka Letöltve: 2012. március 4.

 Blog bejegyzés: Szemelyácz J. (2012. március 6.). Privát sarok: elrettentő lesz az új Btk.? 
http://  hazaeshaladas.blog.hu/2012/03/06/privat_sarok_elrettento_lesz_az_uj_btk   Letöltve: 
2012. március 6.

 Online videó: IV. BTK TTK Kolbásztöltő verseny. (2012. február 22.).  
http://  www.youtube.com/watch?v=b8xCREx17aQ   Letöltve: 2012. március 4.  

A PTDK szabályzatának 5. sz. melléklete
Segédlet a hivatkozás rendszer összeállításához
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