Szempontok
a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktorandusz Actájába
leadandó tanulmányok összeállításához
1. A Doktorandusz Actában saját kutatásokon alapuló, a doktori témához kapcsolódó máshol
még nem publikált önálló tudományos munkákat jelentetünk meg. Másodközlésre vagy
könyvismertetés, fordítás publikálására nincs mód.
2. A dolgozatok tárgyát a doktoranduszok és doktorjelöltek szabadon határozzák meg. Abban
az esetben, ha – a beadott dolgozatok száma miatt – a kéziratok között választani kell, a
szerkesztőbizottság előnyben részesíti azokat a tanulmányokat, amelyek a jelölt doktori
disszertációja tárgyában készültek. Hasonlóan előnyben részesülnek azok a tanulmányok,
amelyek a doktoranduszi időszak alatti kutatások eredményeként születtek.
3. A tanulmányokat magyarul, vagy bármely idegen nyelven be lehet adni. Minden magyar
nyelvű tanulmány végén 1-3 oldal terjedelmű idegen nyelvű összefoglalót kell készíteni.
(A publikáció címét is kérjük lefordítani a összefoglaló elé.) Ez a követelmény
összhangban van a doktori szabályzat azon előírásával, amely szerint a doktori téziseket
magyar és idegen nyelven kell elkészíteni. A nem magyar nyelvű tanulmány lényegét – 1-3
oldalban – magyarul kell összefoglalni.
4. A tanulmány elfogadásáról a szerkesztőbizottság dönt. A bizottság – a szakmai színvonal
megállapítására – szakmai lektort bíz meg.
5. Az Acta első sorban a fokozatszerzés előtt álló jelöltek publikációs lehetőségeit kívánja
támogatni. Abban az esetben, ha szabad terjedelem áll rendelkezésre, megjelentethető a
doktori iskolánkban fokozatot szerzettek disszertációjának anyaga vagy annak egy része is.
6. A szerkesztőbizottság általában ragaszkodik ahhoz, hogy a dolgozatok terjedelme – az
összefoglalóval együtt – egy ív (40.000 leütés) legyen. Ennél kisebb terjedelmű tanulmányt
nem fogad el, hosszabb tanulmány megjelentetésére akkor van lehetőség, ha a
tanulmánykötet terjedelme ezt lehetővé teszi.
7. A szerkesztőbizottság számítógépes szövegszerkesztő Word for Windows 97-2003
verziójával elkészített a (jogdokis@uni-miskolc.hu címre elküldött) anyagot fogad el. A
publikáció kötetben való megjelenésének feltétele a témavezető hozzájárulása.
A betűtípus Times New Roman, főszöveg 10, lábjegyzet (nem végjegyzet!) 8-es
betűnagyság, szimpla sortávolság. Oldalbeállítás:
Felső:1,4 cm
Alsó: 0,7 cm
Bal 1,5 cm
Jobb 1 cm
Oldalbeállítás – papírméret: 13 x 19,6 cm
Tabulátor 0,5 cm
Az oldalszámozást és a címsorok mellőzését kérjük!
Internetes hivatkozásnál kérjük a letöltés dátumának feltüntetését.
A szövegben kiemelésként csak dőlt betű használható. (Sem aláhúzás, sem félkövér, sem
félkövér dőlt kiemelés nem használható!)
Külön kérjük, hogy a beszúrás menü szimbólum pontját ne használja, mert az így bevitt
jelek vagy betűk a konvertálás során eltűnnek.
8. A tanulmány főszövegének továbbá a jegyzetek, hivatkozások megformálásának technikai
részleteire Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, (Budapest,
1996) című munkájának 67-182.oldalain leírtakat tekintjük irányadónak.

a Szerkesztőbizottság

