Pályázati felhívás
Állatorvos-történeti különdíj

Tisztelt Hallgatók!

Európa egyik legrégibb, az ország azóta is egyetlen 233 éves múltra visszatekintő
állatorvos-képző intézménye mindig is büszke volt múltjára, a nagy elődökre, akik
világviszonylatban is hozzájárultak az állatorvos-tudomány fejlődéséhez.
A hagyományosan polgári értékeket képviselő állatorvosok, különösen a vidéki
Magyarország megbecsült, az állattartókkal és a lakossággal közvetlen, bizalmi
kapcsolatban lévő értelmiségi elitje, ugyanazon alma materhez kötődik, ezért a magyar
állatorvos-társadalom számára rendkívüli jelentősége van annak, hogy intézményünk
óvja és ápolja hagyományait, történelmét.
Ezeket a hagyományokat követve idén első alkalommal az Állatorvostudományi Egyetem
pályázatot hirdet Állatorvos-történeti Különdíj címmel. A kezdeményezés célja, hogy
hallgatóinkkal megismertesse Alma Materünk és nagyjaink történelmét. A nyertes
pályázó rektori-kancellári különdíjban részesül, amelynek összege 100.000.- Ft, valamint
előadását bemutathatja a Tudományos Diákköri Konferencia nyitó ünnepségén.
A pályamunkák benyújtási határideje összefoglaló és ppt előadás formájában 2019.
november 8., személyesen az Anatómia Tanszék titkárságán, Kováts Adriennél.
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A dolgozat formai követelményei
Terjedelem: maximum 10 oldal
Oldalméret: A4
Betűméret: 12
Betűtípus (font): Times New Roman
Sorköz: 1,5 - az irodalomjegyzék lehet szimpla (egyes) és 10-es betűméret
Tördelés: sorkizárt
Margó: 2,5 cm; kötésbeni margó 3 cm
Oldalszámozás: alul középen, a borító és a címoldal számozatlan
A címoldal formázása: A címoldalon szerepeljen az Egyetem neve, a tanszék, a dolgozat
címe, a szerző és a témavezető neve, valamint beosztása, munkahelye
Nyomtatás: egyoldalas
Ábrák: minden ábrához rövid magyarázat tartozzon (ez lehet 10-es betűméret) és
minden ábrára hivatkozni kell a szövegben
Kötés: Spirálozott vagy keménytáblás kötés, jobb oldalon lent a készítő neve és a beadás
éve.
Melléklet: Nem megengedett!
Tartalmi követelmények
A dolgozatnak kötelezően tartalmaznia kell a következő részeket, ill. fejezeteket:
Címoldal
Az állatorvos-történeti téma bemutatása és diszkussziója
Összefoglaló magyar és angol nyelven
Irodalomjegyzék
*Köszönetnyilvánítás
*Nyilatkozat - a dolgozatba bekötendő (HuVetA) http://konyvtar.univet.hu/wpcontent/uploads/2017/08/HuVetA_elhelyezesi_es_szerzoi_jogi_megallapodas.docx

*nem számít bele a 10 oldalas terjedelembe
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