HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK III.
Műfaji leírások, formai követelmények
Előadás absztrakt formai követelményei: A jelentkezés feltétele az előadás rövid tartalmi összefoglalását
nyújtó absztrakt készítése és beküldése magyar nyelven, melynek terjedelme (szóközökkel együtt)
minimum 2000, maximum 3000 karakter.

Az absztraktnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
- Az előadás címe
- Az előadó(k) neve (több előadó esetén kötőjellel elválasztva)
- Az előadó beosztása
- Az előadó intézménye
- Az előadó e-mail címe
- Az előadás három meghatározó kulcsszavak (felsorolás)
- A kutatás/fejlesztés célja
- A kutatás/fejlesztés módszerei
- A kutatás/fejlesztés forrásai (elsődleges, másodlagos források)
(kizárólag említés szintjén)
- A kutatás/fejlesztés (várható) főbb eredményei

Szimpózium formai követelményei: A jelentkezés feltétele a szimpózium ötletének, vezérmotívumainak,
logikai ívének bemutatását tartalmazó szimpózium-leírás (maximum 1000 karakter), továbbá a szimpózium
részét képező előadások rövid tartalmi összefoglalását nyújtó absztrakt készítése és beküldése magyar
nyelven, melynek terjedelme (szóközökkel együtt) minimum 1000, maximum 3000 karakter.

A szimpózium-leírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
· A szimpózium címe
· Vezérmotívuma, logikai íve
· Legfontosabb kérdéskörök
Az absztraktnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
-

Az előadás címe

-

Az előadó(k) neve (több előadó esetén kötőjellel elválasztva)

-

Az előadó beosztása

-

Az előadó intézménye

-

Az előadó e-mail címe

-

Az előadás három meghatározó kulcsszava (felsorolás)

-

A kutatás/fejlesztés célja

-

A kutatás/fejlesztés módszerei

-

A kutatás/fejlesztés forrásai (elsődleges, másodlagos források) (kizárólag említés szintjén)

-

A kutatás/fejlesztés (várható) főbb eredményei

Poszter leírása: Hatékony módja az egyes projektek, kutatások tudományos közegben való megjelenésének.
Minden poszter előadónak 5 perce lesz bemutatni a poszterét. A poszterek a konferencia minden napját
színesítik majd, így lehetőség nyílik a poszterek megvitatására is.

Poszter formai követelmények:
A poszter mérete maximum 90×120 cm lehet álló formátumban. Felül, alul és kétoldalt 2,5
cm margó maradjon.
A cikk címe 48 pt, félkövér Arial betűtípus, szimpla sorköz legyen.
A cikk alcíme új sorban, 26 pt, félkövér Arial betűtípus, szimpla sorköz legyen.
A szerzők megjelenítése:
Első Szerző1, Második Szerző2, Többi Szerző3 (félkövér Arial, 18 pt, tudományos fokozattal
és beosztással együtt)
1 Első szerző munkahely megnevezése (16 pt Ariel)
2 Második szerző munkahely megnevezése, ha eltérő. stb.
Nyomtatva kérjük elhozni a konferenciára. A kifüggesztés feltétele a poszter elektronikus formában való
előzetes elküldése a megadott email címre.

Pecha Kucha leírása: rövid előadásforma, melynek során a diasor 20 diát tartalmaz, a diák húsz
másodpercenként követik egymást, így az előadónak koncentráltan van lehetősége a témáról beszélni. A
Pecha Kucha-t választó előadók az előadás követelményének megfelelő absztrakt feltöltésével
jelentkezhetnek.

A Science slam leírása: rövid tudományos kommunikációs forma, amelyben a kutatók röviden
magyarázzák el kutatási területüket, témájukat. A bemutatkozó 5-10 perces időtartamú lehet, amelynek
lényege,
hogy közérthető,
tömör
és
szórakoztató formában adja elő a jelentkező
munkája eredményeit, terveit. A science slam
lehet verses, sokatmondó perezentációs vagy
akár valamilyen alkotást segítségül hívó
tudományos performansz. A Science Slamet
választó előadók az előadás követelményének
megfelelő
absztrakt
feltöltésével
jelentkezhetnek.

