DR. KOPP ELEMÉR PÁLYADÍJ
PONTOZÓLAP

1

Pontozandó tételek
Diplomadolgozat
Megvédve
(szakdolgozat) *
ISI

2

In extenso
közlemény
BDI/B+

Nemzetközi

3

Konferencián való
részvétel
Romániai:
TDK, EME vagy
más

4

Szakmai
ismeretterjesztő
anyag

Pontszám
Max. 20
Első szerző

20

Társszerző

15

Első szerző

15

Társszerző

5

Első szerző

10

Társszerző

5

Résztvevő

2

Első szerző

8

Társszerző

4

Résztvevő

1

Első szerző

10

Társszerző

5

Első szerző

8

Társszerző

4

Bizonyíték
Dolgozat másolata
A publikáció másolata
(vagy a publikáció
elfogadásáról szóló
igazolás)
Az összefoglaló másolata
(vagy az elfogadás
igazolása) és a bemutatott
poszter (A4 formátumban)
vagy a ppt anyaga
Részvételi diploma
Az összefoglaló másolata
(vagy az elfogadás
igazolása) és a bemutatott
poszter (A4 formátumban)
vagy a ppt anyaga
Részvételi diploma

Nemzetközi

Romániai/
Magyarországi

Anyag másolata/ közlésről
való igazolás

A pályamunka értékelése: részpontok is adhatók
Értékelendő szempont

Pontszám

5

Stílusa, nyelvezete

1

6

Az információk tömörsége, minden lényeges eredményt vagy
információt tartalmaz, ami a diplomadolgozatban /tudományos
közleményben saját hozzájárulásból származik

2

7

Saját hozzájárulás pontosítása, világos megfogalmazása

2

Összpontszám: az 1‐7 tételek pontszámai összegződnek, és több azonos kategóriájú megvalósítás
pontértéke is összegződik.

1

a)
b)

c)
d)

e)
f)

*A diplomadolgozatok értékelésének szempontjai
Részpontok is adhatók
Téma: a felvetett téma újszerűsége, aktualitása
Bevezető és általános rész: világosan megfogalmazott tudományos kérdés;
a témához kapcsolódó aktualitások alapos bemutatása a szakirodalmi
adatok alapján, témában való tájékozottság.
Módszerek: a használt módszerek helyes megválasztása, sokoldalúsága,
leírásuk pontossága
Eredmények és megbeszélés: az eredmények ismertetésének pontossága,
részletessége és megfelelő statisztikai értékelése; a grafikus anyag helyes
használata.
Következtetések: világos fogalmazás, a bevezetőben felvetett
kérdés/kérdések megválaszolása.
Bibliográfia: a használt bibliográfia aktualitása, megfelelő megszerkesztése
Maximális pontszám

Pontszám
2
3
5
5
3
2
20

Megjegyzés: ha a diplomadolgozat anyagából in extenso publikáció jelent meg vagy konferencián
mutatta be, amennyiben a bizonyítékok csatolva vannak, az még külön pontozásra kerül és a
diplomadolgozat pontszámával összegződik.
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