PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egészségtudományi Kar

ABSZTRAKTTAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
a. Formai követelmények
-

Karakter szóközökkel: minimum 1300 - maximum 2000 karakter

Az el adás címe: Az el adás/poszter címét nyomtatott nagy bet kkel kell írni. Cég,
intézmény neve a címben nem szerepelhet. A cím célja: az olvasó tájékoztatatása a dolgozat
tárgyáról. A jó cím rövid, tömör, nem túl terjeng s, utal a dolgozat témakörére, a vizsgált
kérdéskörre. Pontosan és egyértelm en jelezze a kidolgozásra választott témát.
Szerz k: közvetlen a cím alá balra zártan a szerz (k) adatai (név, szak, szakirány,évfolyam,
munkarend, képzési központ). Egy hallgató csak egy el adásban lehet els szerz (társszerz tetszés
szerint).
A témavezet (k) adatai (név/tudományos titulusokkal/és oktatói-kutatói beosztás) az
absztrakt végén kerüljenek megjelenítésre.
b. Tartalmi követelmények (az absztrakt részei)
Célkit zés: A dolgozat témakörének a címnél részletesebb meghatározása, a Kutatás
el zményeinek ismertetése, a témaválasztás indoklása, a vizsgálat pontos céljának meghatározása.
Körvonalazza a megoldásra váró elméleti és gyakorlati kérdéseket, feladatokat, problémákat.
Adatok és módszerek: Célja: A kutatás módszertani megalapozottságának bizonyítása,
továbbá a megismételhet ségéhez szükséges információk szolgáltatása. A kutatás típus; célcsoport;
mintaválasztási mód; elemszám; beválasztási és kizárási kritérium ismertetése; vizsgálati hely és
id ; adatgy jtési módszerek; kérd ívhasználat esetén a standardizált kérd ív megnevezése; az adott
típusú kutatáshoz szükséges statisztikai próba megnevezése (pl. khi-négyzet; T-próba; U-próba; Fpróba); a statisztikai próba alkalmazásához használt szoftver megnevezése (pl. SPSS v14).
Eredmények: Célja: A vizsgálat eredményeinek szövegszer bemutatása, külön kiemelten
bemutatva a hallgató saját új eredményeit a kutatási területen. Az eredmények bemutatásakor az
alkalmazott statisztikai eljárással összhangban ismertetni kell a szignifikancia fokát (pl. p<0,005), a
megbízhatósági tartományt (pl. [MT 1,7-5,8]). (Az absztrakt táblázatokat, ábrákat nem
tartalmazhat.)
Következtetések: Célja: A kapott eredmények értékelése, jelent ségének bemutatása,
különösen a saját új eredmények vonatkozásában. A saját új eredmények nemzetközi és hazai
kutatási eredményekkel történ összevetéséb l levonható következtetések ismertetése. A kutatás
folytatásának, kiterjesztésének lehet ségei.
Kulcsszavak: Célja: A kutatási terület/téma szorosabb behatárolása. Minimum 2, maximum 5
kulcsszó megadása szükséges.
Megjegyzés: A fenti el írásoknak nem megfelel en készített el adás összefoglalókat a Kar
Tudományos Bizottsága a versenyb l kizárja.
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