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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! 

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

zett teendők listája. 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) 

» Fájlok elnevezése: 

» Vezeteknev_Keresztnev_ertekezes.doc (vagy .docx); 

» Vezeteknev_Keresztnev_tezis_magyar.doc (vagy docx); 

» Vezeteknev_Keresztnev_tezis_angol.doc (vagy docx) 
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• 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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Mellékletek 
 

 

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 


