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Kedves Hallgatók! 

Pályázási időszakot hirdetünk a PPK tudományos folyóiratába, a Tudományperspektívába való 

publikálásra! 

Mi is a Tudományperspektíva? 

A Tudományperspektíva a kar pár évente megjelenő, egy ISSN számmal rendelkező folyóirata, 

mely hagyományának felélesztésére szeretnénk meginvitálni titeket! 

Milyen munkákat várunk? 

Ha van egy kutatásod, OTDK-s vagy akár egy minőségi terepgyakorlatos munkád, ami máshol 

még nem jelent meg, most publikálhatod. PPK-s hallgatók cikkeit várjuk, akik kutatásukból 

írnak egy, a követelményeinknek megfelelő cikket. Elsősorban kutatásokat várunk, de 

igényesebb szakirodalmi összefoglalók is bekerülhetnek a lapba. 

Milyen hasznod származik abból, ha cikket írsz a Tudományperspektívába? 

Amellett, hogy hallgatótársaid megismerhetik a munkádat, más előnyökkel is jár, ha 

megjelenik a Tudományperspektívában a cikked. Mivel ez egy ISSN számmal rendelkező 

folyóirat, a cikked megjelenése publikációnak számít, ami számtalan előnnyel jár. A publikáció 

előny az MA felvételinél, beleírhatod az önéletrajzodba, számos pályázatnál számít (például a 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatnál). Ezek mellett kutatásodból a szakdolgozatodat is 

írhatod, így a cikkírás remek lehetőség az erre való előkészületekre. 

Követelmények: 

Jelentkezni bármely eredeti, magyar nyelvű anyaggal lehet, ami még máshol nem jelent meg.  

A cikk beküldéséhez elvárás, hogy témavezetőt is válassz a munkádhoz. A cikked egyeztesd 

témavezetőddel, aki olyan oktató legyen, akivel a kutatásodat végezted vagy a témád 

szakértője. 

Formai követelmények: 

 Times New Roman, 12-es betűméret 

 1,5 sorköz 

 Ajánlott felépítés: 

 Absztrakt (a kutatás összefoglalása röviden, kb. egy bekezdésben) 

 Elméleti bevezető 

 Kutatási módszer 

 Résztvevők/kutatási minta 

 Mérőeszközök 

 Eljárás 
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 Eredmények 

 Diszkusszió/Konklúzió, javaslattétel 

 Irodalomjegyzék 

 APA 7 hivatkozási rendszer 

 Minimum 10 000, maximum 30 000 karakter (szóközzel és irodalomjegyzékkel együtt)  

 tehát amennyiben az OTDK munkádat szeretnéd megjelentetni, mindenképp 

egy rövidített változatot várunk 

 doc vagy docx formátum 

 

Leadási határidő: 

2021. október 15. 23:59  

Javítás időszak: október 31. 

Az anyagokat a tudomany@ppkhok.elte.hu címre várjuk. 

Távolnak tűnik ez a határidő, de a minél minőségibb munkák beérkezése érdekében 

szeretnénk időt hagyni nektek a cikkírásra. A lap tervezett papíralapú megjelenése miatt 

limitált a megjelentethető cikkek száma, így a legjobb munkák fognak bekerülni, de online is 

elérhetővé fogjuk tenni mindenki számára! Az elbírálást a PPK HÖK tudományos referense és 

megbízott segítsége végzi. 

A cikkíráshoz a formai követelményekről és a hivatkozásról, továbbá a cikk felépítéséről 

segédletet a PPK HÖK honlapján találtok. 

Bármilyen kérdés felmerül bennetek, írjatok a fenti e-mail címre. 


