
ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA 

A védéssel/fokozatszerzéssel kapcsolatban benyújtandó dokumentumok 

2020. október 

 

a) Jelentkezési lap nyilvános védés indítására 

b) Szakmai önéletrajz 

c) Publikációs lista (MTMT-ből kinyomtatva) 

d) Az értekezéshez, tézispontokhoz kapcsolódó publikációk és egyéb publikációk listája 

IF és esetleges hivatkozások feltüntetésével* 

e) A publikációk másolata 

f) PhD fokozattal nem rendelkező társszerzői lemondó nyilatkozatok (D11) melléklet) 

(részvételi arányokkal) 

g) Nyilatkozat arról, hogy a jelölt halasztást kér-e az értekezés és a tézisfüzet honlapon 

történő nyilvánosságra hozatalában (D13) melléklet); 

h) Két idegen nyelv ismeretének igazolása az EDHSZ 23.§ d) pont szerint 

i) Az eljárási díj befizetésének igazolása. (A védés/fokozatszerzési   eljárás díja magyar 

nyelvű eljárás esetén megegyezik a kérelem benyújtásakor érvényes államilag 

finanszírozott doktorandusz ösztöndíj 1 havi összegével, ami jelen pillanatban 180.000,- 

Ft. A számlaszám a  következő: Óbudai Egyetem 10032000-00291350-00000000 

FONTOS a közleménybe beírni: Eljárási díj - Doktorjelölt Neve – DOISANY001) 

A doktori (PhD) fokozatszerzési eljárás díja alól mentesül az a doktorandusz, aki 

államilag támogatott képzésben vesz részt és a fokozatszerzési eljárást a hallgatói 

jogviszony ideje alatt indítja el. 

 

Kérünk minden dokumentumot elektronikus formában benyújtani (a dokumentumokat 

egyesével kezelve, elnevezve, külön fájlként mentve). 

 

Ha a Doktori Tanács jóváhagyja a fokozatszerzés/védés indítását, a Jelölt megkapja az erről 

szóló határozatot, benne a bíráló bizottsági névsort.  

 

A végleges doktori értekezés tartalmazza  

 a D10). melléklet szerint elkészített címlapot, 

 az értekezés 2. oldalán a szigorlati/komplex vizsga és a védés bizottságot, 

 az önálló eredményeket bemutató tézispontokhoz kapcsolódó tudományos 

közlemények listáját 

 nyilatkozatot arról, hogy az értekezés a szerző önálló munkája, és a más 

művekből szó szerint idézett vagy tartalmilag átvett részeket megfelelő módon 

idézi  

Az értekezést kérjük elektronikus formában benyújtani. 7 bekötött példányt (2 kötött, 5 

spirálozott) és az a)-i) pontokban felsorolt dokumentumokat kérjük leadni Bereczki Bálint 

könyvtárosnak (Doberdó u. 6 fsz. 1, 666-5976).  

 

A tézisfüzetet (D9) melléklet) magyarul és angolul kell beadni, elektronikusan, továbbá a 

magyart 25, az angolt 3 példányban.  

 

      
* Publikációs minimumkövetelmények a fokozatszerzési eljárás indításához: 

A megjelent, vagy a szerkesztői, illetve kiadói nyilatkozattal igazolhatóan megjelenés alatt álló publikációk 

száma legalább 5, ebből 

- legalább 3 publikáció idegen nyelven, 

- legalább 2 a Web of Science vagy Scopus adatbázisban szereplő, hatásfaktorral rendelkező folyóiratban 

jelent meg, 

- legalább 1 publikáció magyar nyelven (magyar állampolgárok esetén). 
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