
         
 

 

PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZAT 

  

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, 

valamint a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal publikációs pályázatot hirdet 

nevelés és a fenntarthatóság témakörben. 

 

Pályázók köre és a pályázat követelményei 

 

A pályázatra magyar és idegennyelvű publikációt egyaránt lehetséges beküldeni. A 

publikációkat két kategóriában várják a kiírók: 

- audiovizuális alkotások, 

- szöveges pályaművek (tanulmányok). 

A tanulmányokat minimum 10.000, maximum 40.000 karakter (szóközökkel együtt) 

terjedelemben kell elkészíteni. A megjelölt terjedelembe a lábjegyzetek, végjegyzetek, az 

absztrakt és az irodalomjegyzék nem számítanak bele. A részletes formai követelményeket, az 

adatlapot, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza. A pályamunkáknak a 

nevelés és a fenntarthatóság összefüggéseit kell vizsgálnia. A megadott témakörökhöz nem 

kapcsolódó publikációk elutasításra kerülnek. 

 

Pályázat benyújtása 

 

A pályázatokat elektronikus úton kell megküldeni az alábbi elérhetőségekre: 

 

kpvk.titkar@pte.hu 

 

A pályázati anyag tartalma: 

• Kitöltött adatlap 

• Publikáció (mellékletként vagy internetes hivatkozással) 

 



  
 

2 
 

Elektronikus úton beküldendő: Az aláírt adatlap szkennelt példánya mellett a tanulmányt 

.doc, vagy .docx formátumban, és .pdf formátumban kell megküldeni a megadott e-mail címre. 

Az audiovizuális anyagokat a megtekintést lehetővé tevő link átküldésével kell benyújtani. 

A csatolt fájlokat az alábbiak szerint kell elnevezni. 

• Adatlap: Adatlap, alulvonás, és a szerző neve ékezet nélkül. Pl.: 

Adatlap_Vezeteknev_Keresztnev) 

• Publikáció: Tanulmány, alulvonás, és a szerző neve ékezet nélkül. Pl.: 

Tanulmany_Vezeteknev_Keresztnev) 

 

Kérjük, az e-mail tárgy mezőjébe legyenek szívesek feltüntetni a „PTE KPVK-MEKH 

Publikációs pályázat 2021” szöveget. 

 

A pályázatok benyújtásának (postai feladás és elektronikus beküldés) határideje: 2021. 

október 17. 

 

Pályázatok értékelése 

 

A beérkezett pályaműveket bírálatra megküldi a bírálók számára. A bírálat kettős vak eljárással 

történik. A kettős vak bírálat során a szerzők és a szakértők nem ismerik egymás identitását.  

 

A publikációk értékelése az alábbi szempontok szerint történik: 

• A témaválasztás jelentősége, aktualizálása, feldolgozottsága 

• A témaválasztás aktualitása, relevanciája 

• A kiválasztott téma feldolgozottsága 

• A kiválasztott témájához tartozó hazai szakirodalom feldolgozása 

• A kiválasztott témájához tartozó külföldi szakirodalom feldolgozása 

• A téma kidolgozása: tartalmi helyesség 

• A téma kidolgozása: önálló vélemény megfogalmazása és annak minősége 

• A dolgozat gyakorlati vonatkozásai 

• A dolgozat formai és terjedelmi megfelelősége 
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A publikációk értékelésére 2021. október végéig kerül sor. Ezt követően kerülnek a pályázók 

kiértesítésre. 

 

Díjazás 

 

A pályázat keretében mindkét kategóriában az első három helyezett részesül díjazásban. A díjak 

átadására a későbbiekben meghatározott időpontban kerül sor. A díjazott pályaművek 

prezentálására, illetve a kari honlapon/periodikában való megjelentetésre lehetőséget biztosít a 

kiíró. A díjazottak oklevélben és könyvjutalomban részesülnek 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az kpvk.titkar@pte.hu e-mail címen. 

 

Szekszárd-Budapest, 2021. szeptember 1. 

 

 

 Prof. Dr. Szécsi Gábor Horváth Péter János 

 dékán elnök 
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