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TÁJÉKOZTATÓ PHD VÉDÉS LEFOLYTATÁSÁRÓL  

A DEBRECENI EGYETEM 

ORVOSTUDOMÁNYI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ 

DOKTORI ISKOLÁKBAN 

2016. szeptember 5. 

 

Kérjük a védés előtt állók figyelmét, hogy jelen tájékoztató mellett a működési 

szabályzat releváns részeit is figyelmesen olvassák el! 

 

 

1. A NYILVÁNOS VÉDÉSRE BOCSÁTÁS FELTÉTELEI 

• tanulmányi és kutatási kötelezettség (abszolutórium) teljesítése; 

• doktorjelölti jogviszony (ld. 2. pont) 

• eredményes szigorlat (ld. 6. pont) 

• publikációs feltételek teljesítése 

• nyelvvizsga feltételek teljesítése 

• értekezés és tézisek elkészítése (ld. 4. pont); 

• sikeres előzetes vita (ld. 5. pont); 
 

2. DOKTORJELÖLTI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE 

A jelölt a PhD irodán bejelenti, hogy fokozatszerzési eljárását szeretné megkezdeni/doktorjelölti 

jogviszonyt szeretne létesíteni. Fokozatszerzési eljárásra csak személyesen lehet jelentkezni. Eh-

hez az alábbiak szükségesek: 

• kitöltött jelentkezési űrlap*; 

• az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény* vagy az eljárási díj átutalását igazoló 

dokumentum; 

• abszolutórium (PhD előadó állítja ki); 

• diplomamásolat; 

• nyelvtudást igazoló dokumentumok 
 

*A jelentkezéshez szükséges űrlapot és csekket a PhD előadó bocsátja a jelentkezők rendelkezésé-

re. Azoknak, akik már korábban doktorjelölti jogviszonyt létesítettek, az eljárási díjat nem kell 

újra fizetniük. 
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4. ÉRTEKEZÉS ÉS TÉZISEK ELKÉSZÍTÉSE 

• Az értekezést a jelentkezéssel egy időben, vagy a kérelem elfogadását követő két éven 

belül kell benyújtani. 

• A PhD értekezést az eljárásra bocsátási kérelemmel együtt kell 6 nyomtatott példányban és 

elektronikusan is a DT-nak benyújtani a DT által meghatározott formában. 

• Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit (a tudományterületi DT által meghatá-

rozott példányban. 

• Az értekezés és tézisek formai követelményeit a mellékletek tartalmazzák (1-4. sz. mel-

léklet). 
 

5. PUBLIKÁCIÓS LISTA 

• Az értekezésben és a tézisekben kizárólag a Kenézy könyvtár által elkészített hivatalos 

publikációs lista szerepeltethető! 

• Publikációs követelmények (Működési Szabályzat 15. §): A védésre bocsátás feltétele 

legalább 2, a témához kapcsolódó in extenso publikáció, melyek nemzetközi, referált 

(impakt faktorral rendelkező) folyóiratban jelentek meg. A közleményekben elvárás a je-

lölt jelentős hozzájárulása az eredményekhez, és legalább egy közleményben a jelölt első 

szerző legyen, valamint a témavezető irányító szerepe a közlemények szerzői listáiból is 

megállapítható legyen. A fokozatot szerezni kívánóktól elvárás, hogy legyen olyan impakt 

faktorral rendelkező közleményük az értekezés tárgykörében, amelyet a Debreceni Egye-

temről küldtek be és a levelező szerző a Debreceni Egyetemen munkaviszonnyal rendel-

kezik. 

• A publikációs lista igénylése (5. sz. melléklet): A doktorjelölt tudományos közleményeit 

feltölti a Kenézy Élettudományi Könyvtár Publikációs Adatbázisába (PA), megjelölve, 

hogy azok PhD munkássága keretében íródtak. Az értekezés megírásakor a jelölt a PA 

megfelelő felületén a feltöltött közleményei közül kiválasztja azokat, amelyek a disszertá-

ció alapját képezik és kéri a disszertációba bekerülő publikációs listájának elkészítését, va-

lamint a publikációk bibliográfiai és tudománymetriai ellenőrzését. 

• Amennyiben a közlemény még elektronikus formában nem jelent meg, a publikációs fel-

töltő felületen fel kell tölteni az elfogadásról szóló értesítést és az illetékes DI vezetőjének 

írásos nyilatkozatát arról, hogy a közlemény a jelölt disszertációjának publikációs listájába 

bekerülhet, továbbá a közlemény kéziratát pdf formátumban. 

• A listában az értekezést megalapozó közlemények között kizárólag peer reviewed, idegen 

nyelvű in extenso közlemények szerepelhetnek. A további közlemények között a peer 

reviewed magyar nyelvű közlemények is szerepeltethetők, amennyiben azok egyedi közlé-

sek. Konferencia kiadványok, supplementumok nem szerepelhetnek a listában sem az 

értekezést megalapozó, sem a további közlemények között. 
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5.1. Közlemény megosztott felhasználása 

• Ugyanazon közlemény két jelölt általi felhasználása elkerülendő. 

• Amennyiben egy közleményt mégis két jelölt szeretne felhasználni, a doktori iskola taná-

csa alaposan megvizsgálja, hogy a közleményben szereplő eredmények mennyisége és je-

lentősége ezt megengedi-e, valamint a társszerzők nyilatkozatát abban a tekintetben, hogy 

ki milyen részarányban vett részt a munkában és melyik jelölt mit használ fel PhD disszer-

tációjában. 

• Amennyiben egy adott közleményt két jelölt is fel kívánja használni, azt már az első eljá-

rás előtt tudatni kell az illetékes doktori iskola vezetőjével. 

• Az illetékes doktori iskola(ák) tanácsa által engedélyezett közös felhasználást egyér-

telműen dokumentálni kell (6. és 7. sz. melléklet) és a dokumentációt az ODT-hoz is el 

kell juttatni. 

• Korábban már felhasznált közlemények utólagos engedélyezése újabb védési eljárás-

ban való felhasználásra, amennyiben az első felhasználásnál ezt a szándékot nem je-

lezték, nem lehetséges. 

» Csak speciális esetekben (ld. Működési Szabályzat 15. §), egyedi elbírálás alapján 

engedélyezhető a korábban PhD értekezésben nem szereplő eredmények felhaszná-

lása az első felhasználást rögzítő dokumentáció hiányában. 

» Korábban már felhasznált eredmény ilyen esetben sem használható fel újra. 

» Ilyenkor a megosztott felhasználásról szóló II. sz. magyar nyelvű nyilatkozatot 

vagy – külföldi felhasználás esetén – az angol nyelvű társszerzői nyilatkozatot kell 

benyújtani, részletezve a disszertációban felhasznált eredményeket. 
 

6. ELŐZETES VITA 

Az értekezés előzetes vitáját a DI szervezi meg, a vitáról jegyzőkönyv készül (8. sz. melléklet). 

Az értekezés előzetes védésre bocsátásának feltétele: 

• kreditszerzési követelmények teljesítése, abszolutórium megszerzése; 

• nyelvtudást igazoló dokumentumok 

• doktorjelölti jogviszony; 

• a DI vezetőjének címzett, a témavezető által aláírt értesítés, amelyet legalább három hét-

tel a tervezett időpont előtt a DI titkárához kell eljuttatni (tartalma: jelölt és a témavezető 

neve, értekezés címe, javasolt bírálók, előzetes vita javasolt időpontja). 
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Legalább három héttel a tervezett időpont előtt a doktori iskola titkárához előzetesen be 

kell nyújtani/mutatni: 

• az értekezés és a tézisfüzet nyomtatott, de még nem bekötött (és/vagy elektronikus) válto-

zatát, 

• a Kenézy Élettudományi Könyvtár által kiállított publikációs listát (mely tartalmazza az 

értekezést megalapozó, illetve a további közlemények bibliográfiai adatait) 

• az értekezés alapjául szolgáló közlemények másolatait 

• a jelölt MTMT azonosítóját. 

• a társszerzői lemondó nyilatkozatokat (9. sz. melléklet) 

• a doktorjelölti nyilatkozatot (10. sz. melléklet) 

• a publikációk megosztott felhasználása esetén – a megosztott felhasználást dokumentáló 

nyilatkozatokat (6. és 7. sz. melléklet) 

• nyelvtudást igazoló dokumentumokat 
 

Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, az előzetes vita 

NEM bonyolítható le! 

A dokumentumok bemutatását/leadását követően a Doktori Iskola Tanácsa 

dönt a jelentkezés elfogadásáról és az előzetes vitára történő bocsátásról. 

 

Előzetes vita szervezése és lebonyolítása: 

• bírálók: A DI tanácsa két bírálót jelöl ki a Debreceni Egyetem akkreditált oktatói, témave-

zetői közül. Az opponensek egyike sem lehet a jelölt munkatársa (a jelölt és a bíráló nem 

dolgozhat azonos klinikán vagy intézetben). Külső, az egyetemmel foglalkoztatási jogvi-

szonyban nem álló és másik egyetem minősített oktatója is felkérhető, de ez nem követel-

mény. 

• előzetes vita elnöke: az illetékes DI vezetője vagy programvezetője; 

• előzetes vita meghirdetése: Az előzetes viták nyilvánosak, azokat a doktori iskolák saját 

honlapjukon és a DE ÁOK hírlevélben meghirdetik. Az előzetes védés időpontjáról a DI 

titkárát legalább 3 héttel az esemény előtt e-mailben értesíteni kell. A DE ÁOK hírlevélbe 

a DI titkára juttatja el az esemény adatait a hírlevél formátumában. 

• előzetes vita: A vitán a jelölt a DI által kijelölt, min. 3 tagú bizottság - amelynek a bírálók 

is tagjai - előtt szabad előadásban ismerteti eredményeit, majd a bírálók ismertetik vélemé-

nyüket, amelyekre a jelölt válaszol. A jelölt az opponensek bírálatát a vita előtt írásban 

megkapja, de kérdéseiket nem. A bizottság zárt ülésen dönt arról, hogy az értekezés válto-

zatlan formában, vagy a javasolt változtatásokkal, vagy az értekezés nagyobb mértékű át-

dolgozásával a tudományterületi DT elé kerülhet eljárásra bocsátásra. 



TÁJÉKOZTATÓ PHD VÉDÉS LEFOLYTATÁSÁRÓL 2016 

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Doktori Iskola 

 

 

7 
 
 

• Az előzetes vitákról jegyzőkönyvet kell vezetni (8. sz. melléklet), annak egy másolatát el 

kell juttatni a tudományterületi DT titkárához. 

• Az előzetes vitát követően a bizottság jegyzőkönyvben rögzített javaslatai alapján a javítá-

sokat, változtatásokat el kell végezni a disszertációban és a tézisfüzetben. A témaveze-

tő írásban nyilatkozik arról, hogy a változtatások megtörténtek, a nyilatkozatot a tudo-

mányterületi DT titkárához kell eljuttatni (ld. 6. pont). 

 

7. DOKTORI SZIGORLAT 

• feltételek: kreditszerzési követelmények teljesítése, abszolutórium megszerzése, doktorje-

lölti jogviszony;  

• A doktori szigorlat és doktori védés időpontja lehet különböző (a doktorjelöltnek ké-

relmet kell benyújtania az illetékes DI-hoz). 

• A szigorlat egy fő- és egy melléktárgyból álló összefoglaló, áttekintő szóbeli vizsga, me-

lyet bizottság előtt nyilvánosan kell letenni. 

• A Fogorvostudományi Doktori Iskola választható szigorlati tárgyainak jegyzékét az 

11. sz. melléklet tartalmazza. 

• A szigorlatot legalább egy héttel a szigorlat előtt nyilvánosan meg kell hirdetni. A dok-

tori szigorlatot a DI honlapján a DI titkára meghirdeti. 

• a szigorlati bizottság 3 tagú. A szigorlati bizottságban többségben kell, hogy legyenek a 

jelölt doktori iskolájához nem tartozó tagok. 

• a szigorlati bizottságok összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani az összefér-

hetetlenség elkerülésére. 

• Sikertelen szigorlat javítását hat hónap elteltével egyszer meg lehet kísérelni. Két siker-

telen szigorlat után a fokozatszerzési eljárást le kell zárni. 

• Védés csak eredményes szigorlat után folytatható le, így a doktori szigorlatnak legké-

sőbb a védés napján, a nyilvános vitát megelőzően meg kell történnie. 
 

A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított 2 éven belül kell letenni! 

 

Doktori szigorlat lefolytatása a védéstől eltérő napon: 

• A doktori szigorlat a védéstől eltérő napon történő lefolytatásához a doktorjelölt kérelmet 

nyújt be az illetékes doktori iskolához. A kérelem tartalmi és formai követelményeit a 

doktori iskola (DI) szabja meg. 

• A doktori iskola vezetőjének támogató aláírásával ellátott kérelmet a jelölt leadja a 

DT titkárának. 
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• A DI javaslata alapján az ODT jelöli ki a doktori szigorlat elnökét és tagjait, valamint jó-

váhagyja a javasolt szigorlati tárgyakat. 

• A doktori szigorlat időpontját a jelölt egyezteti a bizottság tagjaival, ill. a PhD előadóval.  

Doktori szigorlat a védéssel egy napon: 

• Nincs szükség külön kérvényre, a szigorlatra történő jelentkezés az eljárásra bocsátáshoz 

szükséges anyagok beadásával automatikusan megtörténik. 

• A DI javaslata alapján az ODT jelöli ki a doktori szigorlat elnökét és tagjait, valamint jó-

váhagyja a javasolt szigorlati tárgyakat. Ebben az esetben a szigorlatoztatók egyben a vé-

dési bizottság tagjai, a szigorlati bizottság elnöke és a védési bizottság elnöke ugyanaz a 

személy. 

 

3. A FOKOZATSZERZÉS SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

A tájékoztató melléklete tartalmaz egy adatlapot, amelyen megtalálható az alábbiakban részlete-

zett teendők listája (12. sz. melléklet). Kérjük, hogy ezt az adatlapot nyomtassák ki és mind az 

ODT titkárhoz, mind pedig a PhD előadóhoz vigyék magukkal. 

Kérjük, hogy a kérelmek benyújtási határidejét tartsák be! 

A fokozatszerzési eljárásra csak személyesen lehet jelentkezni. 

 

A. A fokozatszerzési eljárásra a következő dokumentumok benyújtásával lehet jelentkezni: 

• kitöltött jelentkezési űrlap (13. sz. melléklet). 

• az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalását igazoló dokumentum 

•  abszolutórium (regisztrált hallgatók esetében a PhD előadó állítja ki) 

• diplomamásolat 

• nyelvtudást igazoló dokumentumok, legkésőbb az előzetes vitára történő jelentkezéskor 

nyújtandó be 

• szakmai önéletrajz 

• közlemények jegyzéke 

• az értekezés alapjául szolgáló közlemények különlenyomatai, amennyiben ilyen még 

nincs, szakmai beszámoló a témavezető és a programvezető jóváhagyásával 

 

B. Elektronikus formában (doc vagy docx fomátumban) a DT titkárához kell eljuttatni (a je-

lentkezéssel egy időben, vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül): 

• hivatalos publikációs listát tartalmazó PhD értekezés és tézisek (a téziseket magyar ÉS 

angol nyelven egyaránt be kell nyújtani) 
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» Fájlok elnevezése: 

» Vezeteknev_Keresztnev_ertekezes.doc (vagy .docx); 

» Vezeteknev_Keresztnev_tezis_magyar.doc (vagy docx); 

» Vezeteknev_Keresztnev_tezis_angol.doc (vagy docx) 

• A publikációs listát az értekezés/tézisek beadása előtt újra le kell kérni a könyvtártól, 

amennyiben a közlemények adataiban és/vagy a jelölt publikációs tevékenységében válto-

zás történt az előző lekérés óta (pl. elfogadott közleménynek oldalszáma lett, új publikációt 

fogadtak el, stb.). 

• szakmai önéletrajz 
 

C. A DT titkárnak be kell mutatni (nyomtatott dokumentumok): 

• aláírt társszerzői nyilatkozatok (a külföldi társszerzőktől is be kell kérni!), beleértve a 

megosztott felhasználás dokumentációját (9. sz. melléklet); 

• témavezetői nyilatkozatát arról, hogy a disszertációban és a tézisekben az előzetes vita 

jegyzőkönyvének megfelelően a szükséges változtatások megtörténtek (14. sz. melléklet); 

• doktorjelölti nyilatkozat (10. sz. melléklet) 

• előzetes vita jegyzőkönyve (8. sz. melléklet) 

Kérjük a jelölteket, hogy az odt titkárát csak akkor keressék, amennyiben a 

fenti anyag végleges formában rendelkezésre áll, ill. A tájékoztatót és a 

működési szabályzat releváns részeit alaposan áttanulmányozták. 

Az ODT titkára ellenőrzi, hogy a dokumentumok a Működési Szabályzatban leírt formai köve-

telményeknek megfelelnek-e. Ezután lehet a disszertációt beköttetni. 

ODT titkár neve és elérhetősége: Dr. Dóczy-Bodnár Andrea 

iroda: ÉTK 2.309 

e-mail: bodnar@med.unideb.hu 

mellék: 66843 

 

D. A PhD Irodán kell leadni (miután az ODT titkára jóváhagyta az anyagot): 

• a könyvtári publikációs listát tartalmazó PhD értekezés tézisei (magyar VAGY angol 

nyelven, a védés nyelvétől függően) 

• a PhD értekezés bekötve, 6 példányban, az értekezés alapjául szolgáló közleményeket az 

értekezés végére be kell kötni; 

• társszerzői nyilatkozatok 

• előzetes vita jegyzőkönyve 

• doktorjelölti nyilatkozat 

• témavezető nyilatkozatát (14. sz. melléklet) arról, hogy a disszertációban és a tézisekben 

az előzetes vita jegyzőkönyvének megfelelően a szükséges változtatások megtörténtek 

mailto:bodnar@med.unideb.hu
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8. NYILVÁNOS VITA 

• Az értekezés nyilvános vitájára csak sikeres szigorlat után kerülhet sor. 

• A fokozatszerzési eljárás elindításáról, a bizottság(ok) összetételéről a doktori tanács dönt 

és értesíti a jelöltet, valamint felkéri a bizottsági tagokat. 

• A két bíráló a doktori tanács felkérésére az értekezés benyújtásától számított, szorgalmi 

időszakra eső két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről és nyilatkozik, 

hogy javasolja-e annak nyilvános védésre kitűzését. Az értekezés csak két támogató ja-

vaslat esetén bocsátható nyilvános vitára. Az opponensek véleményüket elektronikus 

és 3 db aláírt példányban eljuttatják a PhD Irodára és a jelölthöz. 

• Az értekezést a két támogató bírálat beérkezésétől számított, szorgalmi időszakra eső 

két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. 

• A jelölt a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, az azokban feltett kérdésekre válaszát a 

nyilvános vita előtt legalább 15 nappal írásban eljuttatja a védést szervező tudományte-

rületi DT-hoz. 

• Az egyszerűbb ügyintézés és tervezhetőség érdekében a fokozatszerzési eljárás dátumát 

a szigorlati és védési bizottság tagjaival, valamint a PhD előadóval a jelölt egyezteti. 

Az időpontról tájékoztatja a DT titkárát. A dátum egyeztetésekor figyelembe kell venni az 

alábbi határidőket: a bírálatoknak és a jelölt válaszának legkésőbb 15 nappal a védés terve-

zett dátuma előtt be kell érkezni elektronikus formában az ODT e-mail címére (A válaszo-

kat a bírálóknak is el kell juttatni). A védés dátuma csak ezt követően válik hivatalossá! 

Indokolt esetben a jelölt válaszai a fenti határidő után is (de legkésőbb a védés időpontja 

előtt 1 héttel) eljuttathatók DT e-mail címére. 

• A nyilvános vita technikai feltételeinek megszervezése (jegyzőkönyvvezető felkérése, 

számítógép biztosítása, 15. sz. melléklet) a jelölt feladata. A termet a PhD előadó foglal-

ja le. 

• A dátum hivatalossá válása után a jelölt doktori értekezését, az impresszumot* tartal-

mazó tézisfüzeteket (magyar és angol nyelvű), valamint a PhD védésre szóló meghívót 

a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumába (DEA) feltölti a 

http://dea.lib.unideb.hu oldalon keresztül (feltöltés menete: 16. sz. melléklet). 

» Fontos: az értekezés feltöltött verziójának függelékében az értekezés alapjául szol-

gáló közlemények a copyright problémák elkerülése miatt nem szerepeltethetők! 

» *A védés és szigorlat adatait tartalmazó impresszumot (17. sz. melléklet) a magyar 

és az angol nyelvű tézisfüzetbe is be kell illeszteni. A magyar nyelvű betétlapon és 

a meghívón (18. sz. melléklet) a bizottság elnöke és tagjai neve mellett CSAK a 

legmagasabb tudományos fokozatot kell feltüntetni: akadémikus VAGY az MTA 

doktora VAGY kandidátus VAGY PhD. Az angol nyelvű betétlapon lehetőség van 

az MD (vagy PharmD, DDS, stb.) végzettség jelölésére (pl. MD, PhD), illetve 

PhD-nál magasabb fokozat esetén a PhD fokozat külön jelölésére is (pl. MTA dok-

tora esetén: MD, PhD, DSc). 

• Az Orvostudományi Doktori Tanács titkára a feltöltést ellenőrzi és jóváhagyja.  
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Amennyiben az ODT titkára jóváhagyta a feltöltést: 

• Kiküldhető a tézisfüzet végleges, nyomtatott formája (a védés nyelvével azonos nyel-

ven írt változat) a meghívóval együtt. 

• A téziseket a meghívóval (18. sz. melléklet) együtt a jelölt postázza a védés előtt lega-

lább 1 héttel. 

• A tézisek és meghívók sokszorosítása a jelölt feladata. 

• Kötelező nyomtatott meghívót/tézisfüzetet küldeni: 

» rektornak, tudományos rektorhelyettesnek 

» az ODT-hoz tartozó doktori iskolákat befogadó karok (ÁOK, FOK, GYTK és NK) 

dékánjai 

» Orvostudományi Doktori Tanács tagjainak 

» Orvostudományi DT PhD referensének 

» a védési bizottság elnökének és tagjainak 

» a Debreceni Egyetemen működő további tudományterületi doktori tanácsok elnöke-

inek 

• A tézis és a meghívó elektronikus formában is eljuttatható 

» az orvostudományi doktori iskolákat befogadó karok (DE ÁOK, FOK, GYTK és 

NK) professzorainak és docenseinek 

» a Debreceni Egyetemen működő további karok dékánjainak 

» a többi orvostudományi kar társintézeteinek vezetőinek 

» A DE tudományos igazgatójának (Dr. Varga Zsolt; science@admin.unideb.hu) va-

lamint az illetékes DI titkárának a tézist és a meghívót nyomtatott és elektronikus 

formában is el kell küldeni, a jelölt DEA-ba feltöltött anyagának url-jével együtt a 

védés előtt legalább 2 héttel.  

• Kötelező a jóváhagyott téziseket, a meghívót és az eljárás feltöltött anyagának (disz-

szertáció, tézisfüzetek, meghívó) URL-jét legalább két héttel a védés előtt elektronikus 

formában elküldeni: 

» Dr. Varga Zsolt tudományos igazgatónak (science@admin.unideb.hu) 

» az illetékes DI titkárának 

• A védés időpontját a DT titkára a jelölt DEA-ba feltöltött anyagának url-jével együtt köz-

zéteszi a DE ÁOK és ODT közös hírlevelében. Az országos doktori adatbázisban és az 

iskola honlapján az illetékes DI titkára hirdeti meg a védést. A doktori iskola titkárá-

nak szüksége lesz ehhez a jelölt MTMT azonosítójára is!  

  

mailto:science@admin.unideb.hu
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9.2. A doktori szigorlat és védés lefolytatása és értékelése 

• A PhD védés lebonyolítása a 19. számú mellékletben leírt forgatókönyv szerint történik. A 

szigorlaton és védésen a PhD előadó segít annak lebonyolításában és a hivatalos doku-

mentáció (ld. Működési Szabályzat) elkészítésében. 

• A szigorlatra és a védésre emellett külön jegyzőkönyvvezetőt kell hívni, akinek feladata 

az elhangzott kérdések, válaszok, egyéb megjegyzéseket, stb. rögzítése. A jegyzőkönyvve-

zető beszervezése a jelölt feladata. 

• A nyilvános vitát a bizottság elnöke vezeti. A vita akkor folytatható le, ha legalább az 

egyik bíráló jelen van és a másik bíráló írásban nyilatkozott, hogy a kérdéseire adott vála-

szokat elfogadja; valamint jelen van a bírálóbizottság teljes létszámának legalább kéthar-

mada, köztük legalább egy külső szakember is. 

• A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban ismertetheti értekezésének tézise-

it, majd a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő 

kérdéseire válaszol. 

• Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új védési eljárás leghamarabb két év 

elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egyszer kezdeményezhető. Ilyen 

esetben a sikeres szigorlatot nem kell megismételni. 

 

10. SZIGORLAT ÉS VÉDÉS UTÁNI TEENDŐK 

 

A szigorlat és védés után a PhD Irodára le kell adni, ill. elektronikus formában a 

phd@med.unideb.hu címre el kell küldeni a két opponensi véleményt, az azokra adott vála-

szokat, valamint a szigorlat és a védés begépelt és aláírt (elnök, jegyzőkönyvvezető) jegyző-

könyvét. Ezek hiányában a fokozatszerzési eljárás nem zárható le. 

  

mailto:phd@med.unideb.hu
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Mellékletek 
 

 

1. számú melléklet: Doktori értekezések és tézisek formai követelményei 

 

1. Az értekezés magyar vagy angol nyelven készíthető el. A fedőlap és a belső címoldal templátját a 2. és 3. 

sz. melléklet tartalmazza. 
 

2. Az értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerzőt, az értekezés címét, a témavezetőt, a készítés helyét és 

idejét. 
 

3. Az értekezés elején helyet kell biztosítani a szigorlati bizottság, a bírálók és a bírálóbizottság neveinek, 

valamint a szigorlat és a védés időpontjának rögzítésére (17. sz. melléklet). Az ODT doktori iskoláiban ez 

a betétlap/impresszum a végleges tézisfüzetben kerül elhelyezésre. 
 

4. Az értekezésben egyértelműen jelölni kell (pl. ábraszövegben), ha az eredmény nem saját, hanem társ-

szerzői eredmény, de a dolgozat interpretációja, stb. miatt szükséges bemutatni. Előfordulhat, hogy egy 

eredmény csak részben saját (pl. a kísérlet egyes fázisait nem a jelölt csinálta), ezt a tényt is egyértelműen 

jelezni kell, részletezve, hogy ki és milyen mértékben járult hozzá az adott eredményhez. A doktorjelölt 

és témavezetője nyilatkozik arról, hogy a nem saját, ill. részben saját eredményeket egyértelműen jelölte 

az értekezésben (ld. 10. sz. melléklet). 
 

 

5. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS A4-es formátumban készül, és az alábbi részekből áll: 
 

5.1. Bevezetés, amely a témaválasztást indokolja. 
 

5.2. Irodalmi áttekintés, amely részletesen bemutatja azokat a korábbi tudományos eredményeket, 

amelyekhez kapcsolódik a munka és a célkitűzéseket is megfogalmazza. 
 

5.3. Metodikák (anyag és módszer; vagy betegek és módszerek) fejezet, amely részletesen ismerteti 

az alkalmazott kísérleti technikákat, beleértve az adatok statisztikai feldolgozását, archiválását 

stb. is. 
 

5.4. Eredmények fejezet, amelyben az elért új tudományos eredmények kerülnek leírásra. Követel-

mény, hogy világosan különüljenek el a jelölt saját eredményei és azok az eredmények, amelyet a 

közlemény társszerzői értek el. 
 

5.5. Megbeszélés fejezet, amelyben a jelölt új eredményeinek egységes keretbe foglalt kritikai elem-

zése található. 
 

5.6. Összefoglalás magyar illetve angol nyelven (ennek terjedelme maximum egy oldal; az angol ösz-

szefoglalót fájlban is be kell nyújtani). 
 

5.7. Az Irodalomjegyzék két részből áll: az előző fejezetekben hivatkozott közlemények jegyzéke és 

külön a jelölt saját közleményeinek a Kenézy Élettudományi Könyvtár által ellenőrzött jegyzéke. 

(A listára vonatkozó szabályokat ld. Működési Szabályzat, ill. a tájékoztató releváns része.) 
 

5.8. Tárgyszavak: 6-12 tárgyszó magyar és angol nyelven 
 

5.9. Köszönetnyilvánítás 
 

5.10. Függelék: a megjelent publikációk és kéziratok gyűjteménye. A függelékhez fénykép-, do-

kumentumgyűjtemény, stb. is tartozhat. 
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6. A DOKTORI TÉZIS a disszertáció olyan rövidített változata, amelyben a jelölt a tudományos nyilvá-

nosság számára bemutatja tudományos munkájának indokoltságát, metodikai felkészültségét és legfonto-

sabb eredményeit. 
 

6.1. A tézisfüzet kötelező fejezetei: 

1. A doktori értekezés előzményei és célkitűzései; 

2. Az értekezés új tudományos eredményei; 

3. A jelöltnek az értekezés témájában született publikációinak a Kenézy Könyvtár által hitelesí-

tett listája azok összes szerzőjének feltüntetésével. 

6.2. A tézisek magyar és angol nyelven készülnek. Nem magyar anyanyelvű jelöltek csak angol 

nyelven készítik el a téziseket. 
 

6.3. A tézis ábrákat, táblázatokat nem tartalmaz. 
 

6.4. A doktori tézis A5-ös méretű, füzet formátumban összetűzött mű. 
 

6.5. Címoldalán tartalmazza a jelölt nevét, az értekezés címét, a témavezető nevét, az Egyetem nevét 

és logóját, a doktori iskola megnevezését, valamint a készítés helyét és évszámát (2. sz. mellék-

let). 
 

6.6. A téziseket elektronikusan, ill. nyomtatott formában az eljárásra bocsátási kérelemmel együtt 

kell a DT-nak benyújtani. 
 

6.7. Az eljárásra bocsátást követően kerül a tézisfüzetek végső verziójába a betétlap (17. sz. mellék-

let) , amely tartalmazza a szigorlati és védési bizottságok tagjainak nevét és tudományos fokoza-

tát, valamint a szigorlat és védés helyszínét és időpontját. 
 

6.8. A tézisek végére be kell illeszteni a jelölt saját közleményeinek a Kenézy Élettudományi 

Könyvtár által hitelesített jegyzékét. Külön listán megadható az értekezéshez kapcsolódó pre-

zentációk, citálható absztraktok, stb. listája is.  
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Mellékletek 
 

 

2. számú melléklet: Értekezés fedőlapja 

 

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS 

 

 

Szerző neve 

 

Értekezés címe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBRECENI EGYETEM 

………………DOKTORI ISKOLA 

Debrecen, 20..  
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Angol nyelvű értekezés fedőlapja: 

 

THESIS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHD) 

 

 

 

 

Title 

 

 

 

by (name) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF DEBRECEN 

DOCTORAL SCHOOL OF …………. 

DEBRECEN, 20  
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Mellékletek 
 

 

3. számú melléklet: Értekezés belső címlapja 

 

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS 

 

 

Értekezés címe 

Szerző neve 

 

Témavezető: Dr. ……… 

 

 

 

DEBRECENI EGYETEM 

………………DOKTORI ISKOLA 

Debrecen, 20..  
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Angol nyelvű értekezés belső címoldala: 

 

THESIS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHD) 

 

 

Title 

by (name) 

Supervisor: ……….. 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF DEBRECEN 

DOCTORAL SCHOOL OF …………. 

DEBRECEN, 20  
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Mellékletek 
 

 

4. számú melléklet: Tézisfüzet címlapja 

 

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

 

 

<<AZ ÉRTEKEZÉS CÍME>> 
 

<<a jelölt neve>> 

 

Témavezető: Dr. …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBRECENI EGYETEM 

……………… Doktori Iskola 

Debrecen, 20  
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Angol nyelvű tézisfüzet fedőlapja: 

 

SHORT THESIS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) 

 

Title 

by (name) 

 

Supervisor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF DEBRECEN 

DOCTORAL SCHOOL OF  ………….  

DEBRECEN, 20  
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Mellékletek 
 

 

5. számú melléklet: Publikációs lista igénylése 

 

A PhD értekezésekhez benyújtandó publikációk bibliográfiai és tudománymetriai adatainak elle-

nőrzéséhez és a publikációs lista előállításához a PhD hallgatónak a következő lépéseket kell tel-

jesítenie. 

Publikációk feltöltése a Debreceni Egyetem Publikációs Adatbázisába: 

A Publikációs Adatbázis a http://ebib.lib.unideb.hu oldalon érhető el, ahol böngészhetünk az 

egyetemi publikációk között, illetve a menürendszeren keresztül elérhetjük a publikációk betölté-

sére szolgáló feltöltő űrlapot. Az űrlapon meg kell adni a helyi szerzők adatait, a publikáció bib-

liográfiai adatait, és a cikk teljes szövegű, elektronikus változatát. 

Szerzői adatok megadása: Helyi szerzők esetén meg kell adni a szerző adatait részletezve. Hogy 

segítsük a szerzőket ezen adatok megadásában, bevezettünk egy újabb mezőt (hálózati azonosító / 

Neptun kód). Aki nem rendelkezik Neptun kóddal, vagy elfelejtette, az forduljon a PhD irodához 

segítségért. Amennyiben a szerző itt megadja a hálózati azonosítóját, majd rákattint a szerzői 

adatok lekérése gombra, a Neptun rendszerből lekérjük a személyes adatokat a számára, és kitölt-

jük velük a mezők értékét. 

Amennyiben a publikáció az értekezés alapjául szolgáló közleménynek számít, ki kell pipálni az 

erre utaló jelölőnégyzetet a feltöltő űrlapon melynek eredményeképpen a kari információk helyett 

a PhD képzésre vonatkozó adatok fognak megjelenni az űrlapon. A jelölőnégyzet csak akkor ak-

tív, ha érvényes hálózati azonosítót vagy Neptun kódot megadtunk előtte. Egyéb közlemények 

feltöltése esetén ez a négyzet ne legyen bejelölve. A közleményhez tartozó DOI ismeretében a 

publikáció adatainak megadása egyszerűsíthető az által, hogy az űrlapon megadjuk a DOI-t, majd 

a „Keresés DOI szám alapján” gombra kattintunk. Ekkor a rendszer azon mezőket, melyeket tud, 

automatikusan kiegészít a talált információk alapján. 

Publikációs lista igénylése: 

Amennyiben a PhD hallgató számára fontos összes közlemény fel lett töltve a Publikációs Adat-

bázisba, és szeretné megkapni a Könyvtár által igazolt publikációs listát, akkor a lista igénylésé-

hez ki kell töltenie egy webes űrlapot. Az igénylőlap elérhető a Publikációs Adatbázis feltöltő 

oldalán keresztül a „Publikációs lista igénylése” címszó alatt. 

Az igénylésről visszaigazoló e-mailt kap a jelölt az általa megadott e-mail címre, a témavezető (a 

szintén a jelölt által megadott e-mail címre), a doktori iskola illetékesei, illetve a Könyvtár. A 

könyvtáros ellenőrzi a Publikációs Adatbázisban szereplő bibliográfiai adatokat, majd a rendszer 

generál egy, a tudománymetriai adatokkal kiegészített közleménylistát, melyet a Könyvtár elküld 

a jelölt számára. Amennyiben a jelölt teljesnek találja a listát, a hivatalos igazolást a Könyvtár 

elküldi a jelölt, a témavezető és a Doktori Iskola számára is.  
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Mellékletek 
 

 

6. számú melléklet: Nyilatkozat megosztott felhasználás esetében – I. 

 

Jelölt neve:  

Témavezető neve: 

Doktori iskola (Program): 

Közlemény címe: 

Szerzői: 

Megjelenés helye, ideje: 

 

Nyilatkozat 

 

     Alulírottak kijelentjük, hogy a fenti közleményben megjelent és a Jelölt által a Debreceni 

Egyetemre benyújtott PhD értekezésben felhasznált tudományos eredmények eddig nem szere-

peltek más PhD értekezés tudományos eredményei között. 

Továbbá kijelentjük, hogy a Jelölt a fenti közlemény eredményeit csak részben használja fel PhD 

disszertációjában. 

A felhasznált eredmények leírása (a közlemény alapján: ábra, táblázat, fejezet): 

Tudomásul vesszük, hogy a felhasznált tudományos eredmények a jövőben nem szerepelhetnek 

más PhD értekezés eredményei között. 

 

Dátum. 

Aláírások: 

Jelölt: 

Témavezető: 

A közlemény hazai társszerzői: 

Név (nyomtatott betűvel)       Aláírás 

A fenti közlemény megosztott felhasználását engedélyezem. 

A doktori iskola vezetőjének neve (nyomtatott betűvel) és aláírása  
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Mellékletek 
 

 

7. számú melléklet: Nyilatkozat megosztott felhasználás esetében – II. 

 

Jelölt neve:  

Témavezető neve: 

Doktori iskola (Program): 

Közlemény címe: 

Szerzői: 

Megjelenés helye, ideje: 

 

Nyilatkozat 

 

     Alulírottak kijelentjük, hogy a fenti közleményben megjelent tudományos eredmények egy 

részét korábban ….. (név, doktori iskola, év) PhD disszertációjában felhasználta (kérjük az előző 

felhasználásról készült 1. számú nyilatkozatot mellékelni). A Jelölt által a Debreceni Egyetemre 

benyújtott PhD értekezésben felhasznált tudományos eredmények a fenti közlemény eredményei-

nek korábban PhD disszertációban fel NEM használt részét képezik. 

A Jelölt által felhasznált eredmények rövid leírása (a közlemény alapján: ábra, táblázat, fejezet): 

Tudomásul vesszük, hogy a fenti tudományos eredmények a jövőben nem szerepelhetnek más 

PhD értekezés eredményei között. 

 

Dátum. 

Aláírások: 

Jelölt: 

Témavezető: 

A közlemény hazai társszerzői: 

Név (nyomtatott betűkkel)       Aláírás 

 

A fenti közlemény megosztott felhasználását engedélyezem. 

A doktori iskola vezetője (név + aláírás)  
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Mellékletek 
 

 

8. számú melléklet: Előzetes vita jegyzőkönyve 

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ELŐZETES VITÁJÁNAK JEGYZŐKÖNYVE 

 

A doktorjelölt neve: …………………………  

Az értekezés címe:  .................... …………………………………………………………….. 

Doktori iskola: ………………………………Program:……………………………….. 

Témavezető(k):  .......................................................................................................................  

Bírálók:  Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

  Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

Bizottság: 

                         NÉV                  ALÁÍRÁS 

elnök:  Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …………………………….. 

tagok: Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   …………………………….. 

 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   …………………………….. 

Az előzetes vita időpontja: 20… . ……………. . … . 

1)  A bizottság tagjainak véleménye a jelölt tudományos munkásságáról:   

Megfelel/ nem felel meg  (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Indoklás: 

 

2)  A bizottság tagjainak véleménye az értekezésről : 

Megfelel/javításokkal megfelel/ nem felel meg  (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Indoklás: 

 

A bizottság a doktorjelölt fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését  

támogatja/nem támogatja (a megfelelő rész aláhúzandó).  

(a bizottság elnökének aláírása) 

Melléklet: az előzetes bírálók írásos véleménye és a javítások jegyzéke.  
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Mellékletek 
 

 

9. számú melléklet: Társszerzői nyilatkozat 

 

Jelölt neve: 

Témavezető neve: 

Doktori iskola (Program): 

Közlemény címe: 

Szerzői: 

Megjelenés helye, ideje: 

 

Nyilatkozat 

 

     Alulírottak kijelentjük, hogy a fenti közleményben megjelent és a Jelölt által a Debreceni 

Egyetemre benyújtott PhD értekezésben felhasznált tudományos eredmények eddig nem szere-

peltek más PhD értekezés tudományos eredményei között. Tudomásul vesszük, hogy a fenti tu-

dományos eredmények a jövőben nem szerepelhetnek más PhD értekezés eredményei között. 

 

Dátum: 

Aláírások: 

Jelölt: 

Témavezető: 

 

A közlemények hazai társszerzői 

Név (nyomtatott betűkkel)     Aláírás 
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Co-author statement in connection with submission of PhD thesis 

 

     With reference to the Regulations of the Doctoral Committee of Medical Sciences, University 

of Debrecen, statement from each author about the PhD student’s contribution in the shared work, 

which is already published and included in the PhD thesis of the applicant, must be presented to 

the PhD Committee. The authors state that the published work, or the indicated part of the work, 

has not been and will not be used in other PhD thesis. 

 

 

Paper title: 

 

Place and time of publication: 

 

List of authors: 

 

PhD student: 

 

Contribution: (%, text): 

 

Signature (PhD student) 

 

Name (with capital letters) and signatures of co-authors 
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Mellékletek 
 

 

10. számú melléklet: Doktorjelölti nyilatkozat 

 

DOKTORJELÖLTI NYILATKOZAT 

 

A doktorjelölt neve:  

Doktorjelölt neve: 

Születési hely, idő: 

Doktori Iskola: 

Témavezető: 

 

Alulírott, ………………………………………………. doktorjelölt a Debreceni Egyetem Dokto-

ri Szabályzatának 12.§. (5) bekezdése értelmében nyilatkozom az alábbiakról: 

• értekezésemet korábban más intézményben nem nyújtottam be és azt nem utasították el; 

• nem állok doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás alatt, illetve 5 éven belül nem 

vontak vissza tőlem korábban odaítélt doktori fokozatot; 

• a disszertáció önálló munkám, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek; 

• az értekezésben egyértelműen jelöltem a nem-saját (társszerzői) vagy részben saját ered-

ményeket. 

 

Debrecen, ……………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

doktorjelölt aláírása 

……………………………………………………. 

témavezető aláírása 
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Mellékletek 
 

 

11. számú melléklet: A Fogorvostudományi Doktori Iskola javasolt 

szigorlati vizsgatárgyainak listája 

 

Fő tantárgyak 

1. Funkcionális neuroanatómia 

2. Kivehető és rögzített fogpótlások 

3. Polimerek, kerámiák, fémek sajátosságai és ezek alkalmazása a fogászatban 4. A szív és ke-

ringés élettana 

4. Onkológia 

5. Sebgyógyulás 

6. Molekuláris biológia 

7. A szájüregi gyulladásos betegségek és az egészség kapcsolata 

8. A szájüregi daganatok és rákmegelőző állapotok 

9. A szájüregi egészség hatása az életminőségre 

 

Melléktárgyak 

1. A rágómozgás szabályozásának agytörzsi kontrollja 

2. Agytörzsi vestibularis neuronhálózatok 

3. Az egyensúlyérző rendszer 

4. Az extracellularis matrix szerepe az idegi regenerációs és plaszticitási folyamatokban 

5. Antibiotikumok szerepe a szájüregi gyulladások kezelésében 

6. Az extracellularis matrix szerepe az idegrendszer fejlődésében 

7. Agytörzsi neuronhálózatok fejlődése 

8. Jelátvitel 

9. Az extracellularis matrix szerepe az ectodermális szervek morphogenezise során, az 

epitheliális-ectomesenhymális interakciók jelentősége a fogtelepek fejlődésében 

10. Gyulladás biokémiája 

11. Szívműködés és keringés szabályozása 

12. A szív betegségei 

13. Biotechnológia 

14. BioInformatika 

15. Neuronális jelölési módszerek 

16. Immunhisztokémiai módszerek alkalmazása az idegrendszer szerkezetének vizsgálatában 

17. A nyálelválasztás idegi szabályozása 

18. Fogászati anyagtan vizsgáló módszerek 

19. Apoptózis biokémiája 

20. Fagocitózis biokémiája 
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21. T-sejtek érése, T-sejtek által mediált immunfolyamatok 

22. A cardialis akciós potenciál és az azt kialakító ionáramok tulajdonságai 

23. A szívműködés szabályozásában részt vevő jelátviteli útvonalak sajátságai 

24. Elekromechanikai kapcsolat és mechanoelektromos feedback a szívizomban 

25. A szívműködés frekvencia-függő sajátságai 

26. Képalkotó módszerek az orvostudományban 

27. A szájüregi gyulladásos kórformák pathológiája és vizsgálati lehetőségei 

28. A szájüregi daganatos kórformák és rákmegelőző állapotok pathológiája és vizsgálati lehető-

ségei 

29. Immunhisztokémiai módszerek a szájüregi kórformák vizsgálatában 

30. Az „omics” technikák jelentősége a szájüregi daganatos kórformák és rákmegelőző állapotok 

vizsgálatában 

31. A szájüregi egészség objektív felmérésére alkalmazott módszerek és kérdőívek 
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Mellékletek 
 

 

12. számú melléklet: 

Jelentkezés fokozatszerzési eljárásra – beadandó dokumentumok 

Kérjük, hogy a leadandó anyagra vonatkozó követelményeket a tájékoztató és a szabályzat rele-

váns részeiben tekintsék át. Az alábbi listát nyomtassák ki 3 példányban és mind az ODT tit-

kárhoz, mind pedig a PhD előadóhoz vigyék magukkal. 

Jelölt neve: 

Témavezető neve: 

Doktori Iskola: 

Védés nyelve: magyar – angol (megfelelőt kérjük aláhúzni) 

1. Az ODT titkárának leadandó/bemutatandó tételek listája: 
 

A. Elektronikus formában: 

• hivatalos publikációs listát tartalmazó PhD értekezés 

• hivatalos publikációs listát tartalmazó magyar nyelvű tézisek 

• hivatalos publikációs listát tartalmazó angol nyelvű tézisek 

• szakmai önéletrajz 
 

B. Papíralapon kell bemutatni: 

• társszerzői nyilatkozatok 

• témavezető nyilatkozata az előzetes vitán kért módosítások megtörténtéről 

• előzetes vita dokumentációja 

• doktorjelölti nyilatkozat 
 

2. A PhD előadónak leadandó tételek listája 

Miután a DT titkára ellenőrizte a fentiekben felsorolt dokumentumokat, az alábbiakat kell leadni 

a PhD irodán: 

• a könyvtári publikációs listát tartalmazó PhD értekezés tézisei (magyar VAGY angol-

nyelven, a védés nyelvétől függően) 3 nyomtatott (nem bekötött) példányban 

• szakmai önéletrajz 3 nyomtatott példányban 

• a PhD értekezés bekötve, 6 példányban; az értekezést megalapozó közleményeket az ér-

tekezés függelékébe be kell kötni 

• társszerzői nyilatkozatok 

• témavezető nyilatkozata az előzetes vitán kért módosítások megtörténtéről 

• előzetes vita dokumentációja 

• doktorjelölti nyilatkozat  
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Mellékletek 
 

 

13. számú melléklet: Jelentkezési lap doktori fokozat megszerzésére 
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Mellékletek 
 

 

14. számú melléklet: Témavezetői nyilatkozat 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Alulírott ……………….. témavezető tanúsítom, hogy ………………………….. doktorjelölt a 

házi védésre kijelölt két bíráló (……………, ………………….) által felvetett hibákat kijavította, 

illetve a javasolt kiegészítéseket belefoglalta doktori disszertációjába. 

 

 

Debrecen, 20…….. 

 

 

 

 

……………………………………… 

témavezető 
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Mellékletek 
 

 

15. számú melléklet: Nyilvános vita jegyzőkönyve 

 

Száma: .................. 

DOKTORI (Ph.D.) FOKOZATSZERZÉS JEGYZŐKÖNYVE 

 

I. A doktori szigorlat 

A szigorlat főtárgya: ................................................................................................................ 

melléktárgya: ................................................................................................................ 

 

A szigorlati bizottság: 

                         NÉV     OKTATÓI                   ALÁÍRÁS 

AZONOSÍTÓ 

elnök:  Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… 

 …………………………….. 

tagok: Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… 

 …………………………….. 

 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… 

 …………………………….. 

A szigorlat időpontja: 20… . ……………. . … . 

A szigorlati bizottság tagjainak véleménye (szavazatok száma): 

nem felel meg: …; rite: …; cum laude: …; summa cum laude: …; 

A szigorlat minősítése: nem felel meg / rite / cum laude / summa cum laude (aláhúzandó) 

Indoklás: 
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(a bizottság elnökének aláírása) 

II. Az értekezés megvédése 

Az értekezés címe: .................................................................................................................. 

Témavezető(k): ........................................................................................................................ 

Hivatalos bírálók: Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   igen / nem 

      Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   igen / nem 

      Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   igen / nem 

Védési bizottság: 

                         NÉV     OKTATÓI                   ALÁÍRÁS 

AZONOSÍTÓ 

elnök:  Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… …………………………….. 

tagok: Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… …………………………….. 

 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… …………………………….. 

 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… …………………………….. 

 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… …………………………….. 

 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… …………………………….. 

 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………… …………………………….. 

A védés időpontja: 20… . ……………. . … . 

1) A védési bizottság tagjainak véleménye az értekezésről és a jelölt tudományos munkásságáról 

(szavazatok száma): 

nem felel meg: …; rite: …; cum laude: …; summa cum laude: …; 

Az értekezés és a tudományos munkásság minősítése: 

nem felel meg / rite / cum laude / summa cum laude (aláhúzandó) 

2) A védési bizottság tagjainak véleménye a jelölt védésen nyújtott teljesítményéről (szavazatok 

száma): 

nem felel meg: …; rite: …; cum laude: …; summa cum laude: …; 

A védésen nyújtott teljesítmény minősítése: 

nem felel meg / rite / cum laude / summa cum laude (aláhúzandó) 

Indoklás (külön lapon folytatható): 
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(a bizottság elnökének aláírása) 

 

III. A tudományterületi doktori tanács döntése: 

A tudományterületi doktori tanács a doktori fokozat odaítélését 20… ……………... ….-i 

ülésén hozott, ………………………… számú határozatával támogatta / nem támogatta. 

A doktori fokozat minősítése: summa cum laude / cum laude / rite 

Elutasítás esetén indoklás: 

 

 

20… . …………… . … .      (a doktori tanács elnökének aláírása) 

 

IV. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése: 

Az EDHT a doktori fokozatot 20… ……… …-i ülésén hozott, ……………… számú  

határozatával megítélte / nem ítélte meg. 

Elutasítás esetén indoklás: 

 

 

(az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökének aláírása) 

 

V. Az Egyetem doktorrá avatta 

20... . ........................ .......- n. 

Doktori oklevelének száma: …………/20.… 

(a rektor aláírása) 
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Mellékletek 
 

 

16. számú melléklet: Értekezés és tézisek feltöltése 

A jelöltnek a védést megelőzően nyilvánosan elérhetővé kell tennie a PhD dolgozatát a Debreceni 

Egyetem elektronikus Archívumában (DEA). A repozitórium a http://dea.lib.unideb.hu oldalon 

keresztül érhető el. 

Dolgozatát bárhonnan feltöltheti. 

1. Lépjen be az alábbi weboldalra: http://dea.lib.unideb.hu 

2. A jobb oldali menüsorban klikkeljen a bejelentkezés gombra! 

3. A Hálózati azonosítóval – Neptunhoz használt belépési adataival – lépjen be! (Hálózati azono-

sítóval kapcsolatos probléma esetén: https://www.unideb.hu/register/hu) 

4. Kattintson az „új feltöltést kezdhet” feliratra! 

5. Gyűjtemény kiválasztásánál klikkeljen a legördülő menüre! Válassza ki azt a gyűjteményt, 

ahova fel szeretne tölteni (Doktori iskola neve), majd kattintson a „Következő >” gombra. 

6. Töltse ki a „Tétel leírása” oldalt! az alábbi kritériumokra ügyeljen: 

» A dolgozat címét, saját és témavezetője nevét ne írja végig nyomtatott nagybetűvel, 

csak a kezdő betűt! 

» A témavezető (konzulens) nevében szereplő titulusokat (dr. prof., phd, stb.) hagyja 

ki, csak a nevet írja be! 

» Kulcsszavak: a dolgozatára legjellemzőbb 2-3 szó, ami alapján kereshetik az érte-

kezését. Mindet külön mezőben adja meg! 

» Dolgozat összefoglalója: 8-10 mondatban foglalja össze, miről szól a dolgozata, 

majd kattintson a „Következő >” gombra! 

7. Tallózza be a Pdf formátumú értekezését! Kattintson a „Fájl feltöltése és új hozzáadása” gomb-

ra, majd tallózza be a Pdf formátumú téziseket! Ha minden fájlt feltöltött, akkor kattintson a 

„Következő >” gombra! 

8. Ellenőrizze az előzőleg megadott adatokat! Hiba esetén a „Helyesbítés” gombbal javíthat! Ha 

mindent rendben talált a „Következő >” gombra kattintással lépjen tovább!  

9. A „Licenc megadása” pontnál válasszon licenc típust vagy kattintson a „Következő >” gomb-

ra! 

10. Az elhelyezési nyilatkozat elolvasása után jelölje be a négyzetet az „Elfogadom a licen-

cet” felirat előtt és kattintson a „Feltöltés befejezése” gombra! 

11. Kijelentkezhet a DEA-ból! 

 

A feltöltés menetéről részletes tájékoztatás az alábbi oldalon kaphat: 

http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/2802 

Ha a feltöltések során probléma merül fel, azt e-mail üzenetben jelezzék a 

publikaciok@lib.unideb.hu címen.   
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Mellékletek 
 

 

17. számú melléklet: A doktori tézis betétlapja 

 

<<AZ ÉRTEKEZÉS CÍME>> 

Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében 

a …............................ tudományágban
*
 

Írta: …................................... okleveles …........................................ 

Készült a Debreceni Egyetem …....................... doktori iskolája 

(…......................................................... programja) keretében 

Témavezető: Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

A doktori szigorlati bizottság: 

elnök: Dr. ………………………… 

tagok: Dr. ………………………… 

Dr. ………………………… 

A doktori szigorlat időpontja:  Debreceni Egyetem ÁOK
**

, …………………….. 

20… . ……………… … . 

Az értekezés bírálói: 

Dr. …........................................ 

Dr. …………………………… 

A bírálóbizottság: 

elnök:  Dr. …........................................ 

tagok: Dr. ………………………….. 

Dr. ………………………….. 

Dr. ………………………….. 

Dr. ………………………….. 

Az értekezés védésének időpontja: Debreceni Egyetem ÁOK, ………………………… 

20… . ……………… … .  
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Angol nyelvű tézis betétlapja: 

 

 

<<Title of the thesis>> 

By ……………..(name), ………..(MD/MSc degree) 

Supervisor:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Doctoral School of ……………., University of Debrecen 

 

 

Head of the Examination Committee:  ………………… 

Members of the Examination Committee:  ………………… 

………………… 

The Examination takes place at……………Faculty of Medicine, University of Debrecen, 

          20.. 

Head of the Defense Committee:   …………………. 

Reviewers:      …………………. 

…………………. 

Members of the Defense Committee:  …………………. 

………………… 

 

The PhD Defense takes place at the Lecture Hall of Bldg. A, Department of Internal Medicine, 

Faculty of Medicine, University of Debrecen, 20.. 
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Mellékletek 
 

 

18. számú melléklet: Meghívó 

 

MEGHÍVÓ 

 

A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanács meghívja Önt 

 

Jelölt neve 

Az értekezés címe 

 

 

című egyetemi doktori (Ph.D.) értekezésének 

a védés ideje és helye 

tantermében tartandó nyilvános vitájára. 

 

A vitát vezeti:   név, tudományos fokozat 

Hivatalos bírálók: név, tudományos fokozat 

   név, tudományos fokozat 

 

Az értekezés megtekinthető a DE Kenézy Élettudományi Könyvtárban. A nyilvános vitában min-

den jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt tehet. 

 

A DE Orvostudományi Doktori Tanácsa 
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Mellékletek 
 

 

19. számú melléklet: PhD védés forgatókönyve 

 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy jelölt PhD értekezést nyújtott be a Doktori 

Tanácshoz. A Doktori Tanács megvizsgálta az értekezést, és azt hogy Jelölt eleget tesz-e PhD 

fokozat egyéb követelményeinek, és eljárásra bocsátotta az értekezést. A védés elnökeként 

.........., oppenenseknek .......... és .........., a bizottság tagjainak .......... és .......... jelölte ki. 

 

2. Elnök felkéri jelölt témavezetőjét, hogy ismertesse röviden Jelölt életrajzát. 

 

3. Elnök felkéri Jelöltet, hogy téziseit mintegy 20 perces szabad előadásban ismertesse. 

 

4. Elnök felkéri ez első opponenst véleménye ismertetésére. 

 

5. Jelölt szabadon (nem olvasva) válaszol a kérdésekre. 

 

6. Elnök felkéri a második opponenst véleménye ismertetésére. 

 

7. Jelölt szabadon (nem olvasva) válaszol a kérdésekre. 

 

8. Elnök megkérdezi a jelenlevőket, beleértve a bizottság tagjait is, hogy van-e kérdésük. Cél-

szerű, ha minél több kérdés hangzik el a védés ezen fázisában, mintegy beszélgetés jelleg-

gel. A kérdéseknek nem kell feltétlenül szorosan a tézisekhez kapcsolódniuk, lehetnek átfo-

gó jellegűek, amely kapcsán Jelölt megmutathatja tájékozottságát a tágabban értelmezett 

szakterületén. 

 

9. Amikor nincs több kérdés, Elnök berekeszti a nyilvános vitát és bejelenti, hogy a bizottság 

zárt ülésre vonul vissza. A zárt ülésen a bizottság minden tagja titkos szavazással értékeli a 

tudományos munkát és a védésen nyújtott teljesítményt. 

 

10. Elnök ismerteti a szavazás eredményét (amely alatt a közönség feláll), majd röviden értékeli 

a védést. 

 

 


