1. számú melléklet
ÚTMUTATÓ A PÁLYAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
Az IKTV pályamunka terjedelme a formai követelményeket figyelembe véve maximum 20
oldal lehet, mellékletek nélkül. A dolgozatot elektronikusan kell feltölteni 2012. november
6. – 13. között a www.agr.unideb.hu/iktv honlapra, vagy elküldeni a
http://www.toldacuccot.hu/ weboldalon keresztül a penteka@agr.unideb.hu célcímre.
Lehetőségetek van az anyagokat postán is elküldeni. A postacímünk:
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Ihrig Károly Tanulmányi Verseny
(Dr. Bácsné dr. Bába Éva)
4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.
A dolgozatot bírálatra az IKTV szervezőbizottság adja ki. A bírálók a megadott bírálati
szempontok alapján véleményezik és pontozzák a dolgozatot.
Tartalmi követelmények
A tartalmi követelményeket a pályamunka értékelési rendszeréhez tartozó, szakmai tartalmat
pontozó bírálati lap tartalmazza.
Formai követelmények
A dolgozatot számítógépen, MS Word szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni,
Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel. A margó minden
oldalon 2,5-2,5 cm. Az oldalszám a lap aljára, a jobb sarokba kerüljön.
A szemléletesebb, kreatívabb megjelenítéshez képeket, ppt bemutatót, vagy rövid filmet is
készíthetnek a versenyzők, melyeket a második fordulóban – a forgatókönyv személyes
bemutatásakor – is felhasználhatnak.
Címoldal
A címoldalon (első oldal) kérjük feltüntetni a pályamunka címét 14-es betűnagysággal,
magyar nyelven. Szintén a címoldalon legyen feltüntetve a pályamunka elkészítőinek neve,
jeligéje (csapatnév), évfolyama, felkészítő tanáruk neve, valamint a küldő intézmény
(középiskola) megnevezése.
A dolgozat felépítése
A címoldalt a tartalomjegyzék követi. A szövegrész a következő oldalon kezdődik. A
dolgozatot a tartalomjegyzékben rögzítetteknek megfelelően kell tagolni. Az egyes
fejezetcímeket vastagon szedett NAGYBETŰVEL, az alfejezetek címeit vastagon szedett
kisbetűkkel kell írni. A szövegközi kiemeléseket dőlt kisbetűvel jelöljük.
A táblázatokat, ábrákat sorszámmal és címmel kell ellátni, illetve meg kell jelölni a
forrásukat.
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Értékelő lap - IKTV 2012.
Szakmai ismeretek
A kiválasztott téma megközelítése

Pontszám
Maximum
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A problémamegoldás kreativitás
tartalma

20

A „célpiac” bemutatása

10
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10
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Értékelő laphoz tartozó pontozás (1):
Szakmai rész:
1. A kiválasztott téma megközelítése

Szempont
A kiválasztott sportszervezési probléma újszerű megközelítés nélküli
bemutatása, leírása
Már létező sportszervezetet, sportszervezési problémát újszerűen
pozícionál
Teljesen új látószögből világítja meg a kiválasztott sportszervezési
kérdést
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-8
6-14
13-20
0-20

2. A problémamegoldás kreativitása

Szempont
A pályamű kizárólag leíró jellegű, nem tartalmaz kreatív elemet, ill.
kreatív elemek használata esetén az nem illeszkedik a probléma
jellegéhez
A kiválasztott probléma megvilágítása újszerű, a megoldás kevés
kreatív ötletet tartalmaz
A probléma megoldása nagyon újszerű, innovatív
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-8

8-14
15-20
0-20

3. A „célpiac” bemutatása

Szempont
A tanulmányból világosan kiderül, hogy milyen célcsoport számára
„kínálnak” sportszolgáltatást
A célpiac bemutatása részletesen kidolgozott
A felsorakoztatják milyen előnyei és hátrányai vannak a célcsoport
számára megoldási javaslatuknak
A bemutatott kutatás valós vizsgálaton (pl. mélyinterjún,
statisztikákon stb.) alapszik
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-3
0-3
0-3
0-2
10

4. Az ötlet megvalósíthatósága

Szempont
Az ötlet megvalósíthatósága kétséges
Az ötlet bizonyos feltételek megléte esetén kivitelezhető
Az ötlet nagy bizonyossággal kivitelezhető
ÖSSZESEN

adható pontszám
0
5
10
10

5. Szakkifejezések alkalmazása

Szempont
A szakirodalomban szereplő szakkifejezéseket használja
A szakirodalomban szereplő szakkifejezéseket általában helyesen
használja
A szakirodalomban szereplő szakkifejezéseket magabiztosan
használja
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-3
4-7
8-10
10

Értékelő laphoz tartozó pontozás (2):
Készségek, kompetenciák rész
1. Íráskészség, fogalmazásírásban
Szempont
Akadozó, szerkezeti és stílusbeli egyenetlenségek, nyelvi
hibák
Jól szerkesztett munka, gördülékeny, szakszerűstílus, nyelvileg
helyes megfogalmazás
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-2
3-5
5

2. Közérthetőség
Szempont
A dolgozat nehezen érthető, követhető
A dolgozat könnyen érthető, élvezetes stílusú
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-2
3-5
5

3. Logikus felépítés
Szempont
Áttekinthetetlen, tagolatlan munka
Tetszetős külalak, témának megfelelő tagolás, szerkesztés
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-2
3-5
5

4. Ötletgazdagság, kreativitás
Szempont
A pályamunka leíró jellegű, nincs újszerű megközelítés, nincsenek
látvány elemek
A pályamunka leíró jellegű, újszerű a téma megközelítése, de
nincsenek látvány elemek; vagy hagyományos a megközelítés, de
látvány elemeket tartalmaz a dolgozat
Ötletgazdag, színes, látványos, különféle demonstrálási technikákat
felhasználó munka
ÖSSZESEN

adható pontszám
0-5
5-10

10-15
15

……………………………………….
Bíráló

