
 
 

Tisztelt Fiatal Kutatók! 

A TéKa a Duna Menti Múzeum Baráti Köre, az Impulzus és a Selye János Egyetem 

társszervezésével ismét megrendezi nemzetközi tudományos konferenciáját 

Államfordulatok és rendszerváltozások a 20. században címmel. 

 

A konferencia időpontja és helyszíne: 2019. október 22-23. (kedd-szerda),  

Komárom – Szlovákia.  

 (A rendezvény helyszínét a későbbiekben pontosítjuk.) 

 

A konferenciára olyan fiatal kutatók – elsősorban doktoranduszok, doktorjelöltek és MA 

hallgatók – jelentkezését várjuk, akik előadásaik által prezentálják kutatási eredményeiket. 

Nemcsak történelmi, de társadalomtörténeti vonatkozású irodalom- és nyelvtudományi 

előadásokat is várunk a témában, amelyek idén a 20. századi államfordulatokra és 

rendszerváltozásokra fókuszálnak elsősorban a Kárpát-medencében.    

 A konferencia eredményeként az előadások rövidített változatait összefoglaló 

absztraktgyűjtemény kiadását tervezzük.  

A rendezvényre legfeljebb 25 főt áll módunkban meghívni.  Erről a beérkező absztraktok 

minősége és a jelentkezők egyéb tudományos eredményei alapján döntünk. A jelentkezési 

határidő 2019. október 11. A konferencia a résztvevők számára ingyenes, ezen felül a szervezők 

az étkeztetést biztosítják. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.  

 

 



 
JELENTKEZÉSI LAP 

 

 

Név: 

Intézmény: 

Évfolyam: 

E-mail cím: 

Telefon: 

Előadás címe: 

 

Utazással és étkezéssel kapcsolatos adatok: 

Kérjük, jelezze érkezése várható idejét:………………………………………. 

Kérjük, feltétlen jelezze, ha vegetáriánus!  



 
 

Absztrakt minta 

 

AZ ELŐADÁS CÍME: 

 

Szerző: 

Intézmény: 

Évfolyam: 

Az absztrakt tartalmazza a kutatás célját, az alkalmazott módszereket, elért eredményeket, 

lényeges következtetéseket.  

Az összefoglaló terjedelme mintegy három A4 oldal (mintegy 8 000 leütés szóközökkel). 

A szöveg Times New Roman típusú, 12-es nagyságú betűkkel, másfeles sorközzel, sorkizárva 

készüljön! 

Az absztraktot legkésőbb 2019. október 11-éig kérjük elküldeni a következő e-mail címre: 

tekatarsulas@gmail.com   

A tárgy megjelölése: konferencia_2019_jelentkezés 

 

 

 

 



 
 
 
A beérkezett absztraktokat a felkért szekcióvezetők és a szervezők bírálják el. A döntésről 2019. 
október 13-ig értesítést küldünk.  
 
Az absztrakt pontozásánál az alábbi értékelési szempontokat vesszük majd figyelembe: 
 
Az absztrakt tartalmi arányainak betartása, logikai felépítése: (0-3 pont) 

A absztrakt vizuális szerkesztettsége, külső megjelenés: (0–5 pont) 

A téma, illetve a megközelítés tudományossága, a feldolgozásmód eredetisége (0–5 pont) 

A téma alap szakirodalmának ismerete, a szaknyelv használata (0–5 pont) 

A felhasznált források és szakirodalom, esetleg saját gyűjtés céltudatos kezelése (elméleti 
munkáknál a kreatív, eredeti problémafelvetés) (0–5 pont) 

Új eredmény bemutatása, illetve valamely probléma kreatív megoldása vagy arra történő javaslat 
(0–5 pont) 

 

Figyelembe vesszük továbbá a témában megjelent eddigi publikációkat és előadásokat is.  

(0–12 pont) 

Ezért kérjük, hogy az eddigiekben megjelent publikációit és előadás listáját küldje el számunkra. 

 

ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM: 40 

 

 


