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Anyagtudományok és Technológiák 
Doktori Iskola 

TÁJÉKOZTATÓ A DOKTORI KÉPZÉSRŐL 
2022/23. 1. félév 

 

Az Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolájában folyó képzésről bőséges információ 

található a Doktori Iskola, az Egyetem és az Országos Doktori Tanács honlapján: 

 

http://atdi.uni-obuda.hu/ 

 

Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat (EDHSZ) 

https://uni-obuda.hu/wp-

content/uploads/2021/07/Obudai_Egyetem_Doktori_es_Habilitacios_Szabalyzata_2022._junius_13..pdf 

 

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=194 

 

A Doktori Iskola tisztségviselőinek elérhetősége: 

A Doktori Iskola vezetője:     Dr. Réger Mihály egyetemi tanár reger.mihaly@uni-obuda.hu 

                          helyettese:    Dr. Borsa Judit professor emerita borsa.judit@rkk.uni-obuda.hu 

                          ügyintéző:  Szokira Katalin ügyvivő szakértő szokira.katalin@bgk.uni-obuda.hu 

A hallgatói adminisztráció 

(Neptun) intézője:                            Hersics Katalin ügyvivő szakértő hersics.katalin@uni-obuda.hu 

A külföldi hallgatók  

ügyeinek intézője:                            Kardos-Varga Krisztina varga.krisztina@uni-obuda.hu 

                                                            Stipendium Hungaricum  

                                                             programkoordinátor 

A Doktori Iskola e-mail címe:      atdi@uni-obuda.hu 

 

A jelen tájékoztató célja, hogy a témavezetők és a hallgatók megismerjék a Doktori Iskola működésének 

kiemelkedően fontos elemeit, a PhD hallgatók feladatait, a témavezetésből adódó teendőket. Az összefoglaló a 

legfontosabb gyakorlati tudnivalókról kíván általános áttekintést adni, összhangban a részleteket is tartalmazó 

szabályzatokkal. 

 

 

A tájékoztató témái 
1. A hallgatók felvétele 

2. Beiratkozás, aktív/passzív státusz, jogviszony, szabadságolás 

3. Tanulmányi követelmények: tantárgyak, publikációk 

4. Félévi beszámolók, komplex vizsga, abszolutórium 

5. A kutatás költségei, műszerigénye 

6. A fokozatszerzés kiemelt követelményei 

7. A fokozatszerzési eljárás 

8. A teendők ütemezése 
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1. A hallgatók felvétele 

Doktori hallgatói felvétel – minden képzési és finanszírozási formában – évente két alkalommal (az őszi 

félévre májusi, a tavaszi félévre januári jelentkezési határidővel) történik. Külföldi ösztöndíjasok (Stipendium 

Hungaricum) képzése csak az őszi félévekben indul. 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjra folyamatosan érkeznek az előjelentkezések, részben a potenciális 

témavezetőkhöz, részben a doktori iskolához (egy jelentkező gyakran sok helyre küld levelet). A legjobbnak tűnő 

jelentkezők számára a szakmai előéletüknek megfelelő témavezetőt keresünk, aki felveszi a kapcsolatot a 

potenciális pályázóval, majd dönt arról, hogy sikeres pályázás esetén kívánja-e fogadni. Pozitív válasz esetén 

előzetes fogadókészségről szóló levelet (preliminary acception letter) ad az érdeklődőnek, aki azt a pályázatához 

csatolja. A jelentkezők a pályázatukat január végéig adhatják be a Tempus Közalapítványhoz, az alapítvány 

márciusban teszi az egyetemek számára nyilvánossá a beérkezett pályázatokat. Ösztöndíjra csak azok 

számíthatnak, akiket a küldő ország is javasolt (nominált), ez általában a pályázók 10-15 %-a. A doktori iskolák 

május közepéig adhatják meg az első helyen hozzájuk jelentkezetteknek javasolt pontszámot (max 100), kb. két 

héttel később a második helyes jelentkezőkét. Az ösztöndíjak odaítéléséről a Tempus Közalapítvány június 

közepéig dönt. 

A képzésre jelentkezők felvételében döntő szerepet játszik a potenciális témavezető véleménye, amelyet 

a felvételi bizottság és a Doktori Iskola Tanácsa maximálisan figyelembe vesz. 

A felvételről a végső döntést a Doktori Tanács javaslata alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs 

Tanács hozza meg. 

 

 

2. Beiratkozás, aktív/passzív státusz, jogviszony, szabadságolás 
A hallgatói jogviszony a beiratkozással kezdődik. Ekkor a hallgatók – az egyéni felkészülők kivételével – 

elektronikus leckekönyvet és diákigazolványt kapnak. A hallgatók beírását, tanulmányaik nyilvántartását a rektori 

hivatalban Hersics Katalin ügyvivő szakértő hersics.katalin@uni-obuda.hu végzi. A külföldi hallgatók 

tartózkodásával kapcsolatos teendőket a Nemzetközi Oktatási Iroda látja el (https://international.uni-obuda.hu), 

segítséget mentoroktól kaphatnak (https://shmentor.hu/). 

A hallgatói jogviszony azon félév végén (január 31 vagy augusztus 31.) szűnik meg, amelyben a hallgató 

megszerezte az abszolutóriumot. Az ösztöndíjasok is ennek a félévnek a végéig kapnak ösztöndíjat. 

A hallgatókat arra kérjük, hogy tanulmányaik alatt végig ugyanazt az e-mail címet használják. A 

tévedések, rossz címre küldött üzenetek elkerülésére a cím a hivatalosan használt nevüket tartalmazza. A 

későbbiekben valamennyi beadott kérelem, beszámoló stb. fájl nevében elsőként a saját nevüket tüntessék fel. 

A hallgatók, ha kívánják, igényelhetnek egyetemi e-mail címet, ehhez a témavezetők segítségét kérjük 

a következők szerint 

Az egyetemi és a külső, kutatóintézeti témavezetők is forduljanak Szokira Katalin ügyvivő szakértőhöz: 
szokira.katalin@bgk.uni-obuda.hu 
Az igényléshez a következő adatok megadására van szükség: 
- Az igénylő neve, beosztása, ha van szobaszáma; 
- Az igénylő telefonszáma; 
- Az igénylő privát e-mail címe, melyre az értesítést kapja majd; 
- A kívánt e-mail cím megadása, melynek formátuma a következő: 
 vezeteknev.keresztnev@phd.uni-obuda.hu, ill. family name.given name@phd.uni-obuda.hu 

 

A továbbiakban a félévek megkezdése előtt, lehetőleg a megelőző félév végi beszámoló (l. később) idején, 

de legkésőbb a regisztrációs héten a hallgatóknak írásban nyilatkozniuk kell, hogy a következő félévben aktív 

vagy passzív státuszban kívánnak-e lenni (elektronikus formában az atdi@uni-obuda.hu és hersics.katalin@uni-

obuda.hu címre küldendő). Ezt a döntést meg kell beszélni a témavezetővel. Tanulmányi ideje alatt a hallgató 

két passzív félévre jogosult. 

 

mailto:hersics.katalin@uni-obuda.hu
https://international.uni-obuda.hu/
https://shmentor.hu/
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A státusznyilatkozathoz szükséges űrlap a honlapon található: 

 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/letoltheto-dokumentumok 

http://atdi.uni-obuda.hu/en 

 

Az Óbudai Egyetemen dolgozó hallgatókra az egyetem, az egyetemmel szerződéses kapcsolatban álló 

másik egyetemen vagy kutatóintézetekben dolgozó hallgatókra az adott intézmény előírásai vonatkoznak. 

A Doktori Iskola és az egyes intézmények közötti szerződések a doktori.hu oldalon és a Doktori Iskola 

honlapján olvashatók: 

 

https://doktori.hu/index.php?menuid=111&lang=HU 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/egyuttmukodesi-megallapodasok 

 

A nappali munkarendű szervezett képzésben résztvevő doktoranduszt évente összesen 30 munkanap 

szabadság illeti meg. Ez alatt az időszak alatt a doktorandusz ösztöndíjra jogosult. Ennél hosszabb időt a 

munkahelytől távol a témavezető engedélyével lehet csak tölteni (pl. otthoni munkavégzés). 

 

 

3. Tanulmányi követelmények: tantárgyak, publikációk 
A doktori képzés 8 féléves, ez alatt a hallgatónak az abszolutórium megszerzéséhez 240 kreditpontot kell 

teljesítenie. A megszerezhető kreditekre vonatkozó részletes szabályozás a Doktori Iskola honlapján található: 

 

http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/abszolutorium-v1.pdf 

http://atdi.uni-obuda.hu/en 

 

Az első 4 félév alatt 8 tárgyat kell teljesíteni. Ezt általában egyenletesen elosztva, 2 tárgy/félév 

ütemezésben teljesítik a hallgatók. Minden tantárgy 6 kredites, néhány kivételtől eltekintve konzultációs formában 

tartják az oktatók. Célszerű a hallgató témájának megfelelő, illetve általános anyagtudományi, anyagvizsgálati 

módszereket, kísérleti adatfeldolgozást, környezetvédelmet érintő tárgyakat választani.  

A felvenni kívánt tárgyakat a témavezető és a hallgató közösen választja ki. Kérjük, hogy a tárgyfelvételi 

szándékot a félévi beszámolókkal (l. később) egyidőben, de legkésőbb a félév megkezdése előtt egy héttel a 

megfelelő űrlap kitöltésével jelezzék az atdi@uni-obuda.hu címre küldött levélben három, esetleg négy tárgy 

megnevezésével annak érdekében, hogy a tárgyak indulását össze lehessen hangolni. Természetesen 

törekszünk az első két helyen szereplő tárgy felvételének biztosítására. 

 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/tantargyak 

http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/subjects-2021-01-20.pdf 

 

Ha a témavezető úgy látja, hogy a hallgatónak valamilyen speciális ismeretre van szüksége, amely nem 

szerepel a tárgyak között, kérjük, javasoljon új tárgyat. A tárgyjavaslatot kb. féloldalas tantárgyprogrammal és az 

ajánlott irodalom megnevezésével az előző félévben, legkésőbb december 15-ig, ill. augusztus 15-ig kell 

benyújtani a tárgy elfogadására hivatott Doktori Tanácsnak. Kérjük a tárgy rövid összefoglalóját szerkeszthető 

elektronikus formában az atdi@uni-obuda.hu címre elküldeni. Témavezető tarthat tárgyat a saját hallgatójának, 

de a komplex vizsgán nem lehet a kérdezője. 

 

Az elméleti tárgyak kurzusainak indulását, időbeosztását az adott tárgy oktatójával a doktori iskola 

egyezteti, és tájékoztatja a hallgatót a kurzus indulásáról. A hallgatók nem maguknak veszik fel a tárgyakat a 

Neptunban, a tárgyfelvételeket jelenleg Hersics Katalin (Rektori hivatal) intézi. 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/letoltheto-dokumentumok
http://atdi.uni-obuda.hu/en
https://doktori.hu/index.php?menuid=111&lang=HU
http://atdi.uni-obuda.hu/hu/egyuttmukodesi-megallapodasok
http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/abszolutorium-v1.pdf
http://atdi.uni-obuda.hu/en
mailto:atdi@uni-obuda.hu
http://atdi.uni-obuda.hu/hu/tantargyak
http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/subjects-2021-01-20.pdf
mailto:atdi@uni-obuda.hu
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A tárgy teljesítését az oktató legkésőbb a vizsgaidőszak végéig értékeli, a jegyet e-mailen elküldi a Neptun-

rendszert kezelő Hersics Katalinnak hersics.katalin@uni-obuda.hu. A 4. féléves tárgyak teljesítését úgy kell 

ütemezni, hogy az megelőzze a komplex vizsgát (l. később), és ezzel teljesüljön a komplex vizsga feltétele. 

Vendégelőadók szemináriumi formában tartanak – rendszerint tömbösített formában – előadást, ezek 

esetében számonkérés nincs, meghallgatásuk 3 kredit értékű. A tárgy teljesítését a vendégelőadó igazolja. 

Minden félévben van "Kutatás" és "Beszámoló" tárgy, ezek jegy nélkül, „aláírás”-sal zárulnak. A 

témavezető irányítja a hallgató kutatási tevékenységét, felelős a hallgató előrehaladásáért, munkáját 

rendszeresen nyomon követi, majd a félév végén nyilatkozik, hogy elfogadja-e a félévi teljesítményt, 

megkaphatja-e a hallgató ezen tárgyakra, vagy esetleg csak az egyikre az aláírást. Ezen tárgyak teljesítésének 

feltétele a félév végi beszámoló (l. később) eredményessége. 

 

A publikációkra járó krediteket (l. EDHSZ és http://atdi.uni-obuda.hu/hu/abszolutorium) a publikáció 

megjelenése után írjuk be. A PhD-val nem rendelkező társszerzők nyilatkozatban foglalt részvételi arányuknak 

megfelelően osztoznak a pontszámon. A PhD-val nem rendelkező társszerzők esetében 0 %-nál nagyobb 

részesedést kell elszámolni. A legalább PhD fokozattal bíró társszerző esetében nem szükséges társszerzői 

nyilatkozat, a részesedése ebben az esetben automatikusan 0 %. 

A publikációkon fel kell tüntetni, hogy a PhD hallgató munkahelye az Óbudai Egyetem 

Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolája (Docroral School of Materials Sciences and 

Technologies, Óbuda University), kutatóintézeti munka esetén mindkét munkahelyet meg kell adni. A 

publikációkat a hallgató neve alatt kell rögzíteni az MTMT-ben, ebben a Doktori Iskola adminisztrátora, Bereczki 

Bálint könyvtáros tud segíteni (bereczki.balint@uni-obuda.hu). 

 

A publikációs krediteket a komplex vizsga előtt és az abszolutórium idején összegezzük. 

 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/abszolutorium 

http://atdi.uni-obuda.hu/en 

http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/publication-credits-v1.pdf 

 

 

4. Félévi beszámolók, komplex vizsga, abszolutórium 
Beszámolók: A hallgatók a félév végén 6-8 oldalas, elektronikus formában elkészített írásbeli 

összefoglaló és házikonferencia formájában számolnak be az adott szemeszterben végzett munkáról. Az 

írásbeli összefoglaló leadásának határideje december 15., ill. május 15. (atdi@uni-obuda.hu).  

Már az első félévben döntő fontosságú, hogy a hallgató alaposan megismerje és világosan átlássa a 

témáját, várható teendőit, a kutatás fő irányait, stb. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a téma irodalmát legalább 

részben, a lényeget érintően dolgozza fel, különös tekintettel a kutatómunka újdonság jellegére. 

  

http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/guide-for-oral-presentation.pdf 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/doktorandusz-hazikonferencia 

 

 Kérjük, hogy a témavezetők segítsék a hallgatót az írásos összefoglaló és az előadás összeállításában, 

és adjanak tanácsot az előadásmódra is. A beszámolók anyagát a témavezetőnek jóvá kell hagynia.  

 Az írásbeli összefoglaló a témavezető egyetértésével és aláírásával adható be. A kutatás félévi 

előrehaladását célszerű úgy bemutatni, hogy az összefoglaló vagy annak egy része később a disszertációban 

felhasználható legyen. Az összefoglalóban a kutatás jelenlegi állásának rövid összefoglalásán kívül be kell 

mutatni az adott félévben elért eredményeket (vagy éppen a sikertelen kísérleteket) és a jövőre vonatkozó 

terveket.  Aki komplex vizsgázik (l. később), annak azon félév végén nem kell sem félévi beszámolót tartania, 

sem féléves írásos beszámolót készítenie. 

mailto:hersics.katalin@uni-obuda.hu
http://atdi.uni-obuda.hu/hu/abszolutorium
mailto:bereczki.balint@uni-obuda.hu
http://atdi.uni-obuda.hu/hu/abszolutorium
http://atdi.uni-obuda.hu/en
http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/publication-credits-v1.pdf
http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/guide-for-oral-presentation.pdf
http://atdi.uni-obuda.hu/hu/doktorandusz-hazikonferencia
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 A konferencián résztvesznek a témavezetők és a doktori tanács képviselői. A féléves beszámolókat a 

doktori tanács értékeli, és szükség esetén konzultál a témavezetővel és a hallgatóval. 

 Komplex vizsga: A 4. aktív félév végén a hallgatónak a vizsgaidőszakban komplex vizsgát kell tennie 

a témájához illeszkedő legalább kettő szakmailag jelentős tantárgyból. A komplex vizsgára megfelelő űrlapon 

elektronikus formában kell jelentkezni október 15-ig, ill. március 15-ig.  

 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/komplex-vizsgak 

http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/complex-exam-v1.pdf 

 

A komplex vizsga tárgyaira és a vizsgabizottság összetételére – a hallgató kérelme alapján – a Doktori 

Tanács tesz javaslatot, melyet a Műszaki és Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács hagy jóvá. A 

vizsgán a szaktárgyakból szerzett ismeretek mellett kb. 20 perces előadásban a végzett kutatásról és az elért 

eredményekről, a további konkrét tevékenységekről és tervekről is be kell számolni. A vizsgára bocsátás feltétele 

a min. 10 oldalas írásbeli kutatási beszámoló benyújtása elektronikus formában, téli vizsgaidőszak esetén 

december 15-ig, nyári vizsgaidőszak esetén május 15-ig. Az írásos beszámolót előre megkapják a 

vizsgabizottság tagjai. Mind az előadást, mind az írásos beszámolót egységes szerkezetben kell elkészíteni 

(tehát nem a megelőző félévek beszámolóinak egymás után rendezésével). 

A komplex vizsga alkalmával a bíráló bizottságnak nyilatkoznia kell, hogy a hallgatónak elegendő 

teljesítménye van-e ahhoz, hogy elkezdheti a második két évet, az ún. disszertációs szakaszt, illetve reális esélye 

van-e annak, hogy megszerzi a fokozatot. Ha ezen alkalommal a hallgatót továbbengedjük, és nem jut el a 

védésig, az hátrányosan érinti a doktori iskolát és az egyetemet. 

A szervezett doktori képzésben részt vevő hallgatóknak a tudományos fokozat megszerzéséhez 

szükséges nyelvi követelményeket (egy középfokú és egy alapfokú nyelvvizsga) az egyetemi Doktori és 

Habilitációs Szabályzat szerint már a komplex vizsgára történő jelentkezésig teljesíteniük kell.  

Az alapfokú nyelvvizsga követelménye a komplex vizsga egyik tárgyának idegennyelvű letételével 

helyettesíthető. Ezt az igényt a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. 

Az alapfokú nyelvvizsga teljesítésének határidejét a Doktori Tanács legkésőbb a disszertáció beadásáig 

meghosszabbíthatja. 

 

Abszolutórium: Tanulmányi időszakának vége fele közeledve a hallgató készítse össze aktuális 

publikációs listáját a kreditszabályzatban szereplő kreditek feltüntetésével, hogy a publikációkból kötelezően 

megszerzendő 75 kredit megléte ellenőrízhető legyen. A publikációs krediteket összefoglaló táblázatát 

szerkeszthető elektronikus formában a doktori iskola email címére kell elküldeni.  

A megfelelő összetételű, minimum 240 kredit megszerzése után a Doktori Tanács kiadja a hallgatónak az 

abszolutóriumot.  

 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/abszolutorium 

 

A hallgatói jogviszony és az ösztöndíj az abszolutórium megszerzése után, az adott félév végén (január 

31, augusztus 31.) szűnik meg. 

 

 

5. A kutatás költségei, műszerigénye 
A kutatás költségeihez (anyag, konferenciarészvétel) hozzá tud járulni a doktori iskola. Ennek összege 

természetesen a Doktori Iskola mindenkori anyagi lehetőségeitől és a felmerült igényektől függ. Jelenleg évente 

100 eFt hozzájárulással lehet számolni (konferencia részvétel, anyagköltség). A támogatási igényt indoklással a 

témavezető nyújtja be a Doktori Iskola vezetőjének, aki a kifizetést a a lehetőségek függvényében engedélyezi.  

 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/komplex-vizsgak
http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/complex-exam-v1.pdf
http://atdi.uni-obuda.hu/hu/abszolutorium
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Ha szükség van valami speciális vizsgálatra, kérjük jelezni Szokira Katalin ügyvivő szakértőnek 

(szokira.katalin@bgk.uni-obuda.hu), a Doktori Iskola megpróbál megoldást találni. 

 

 

6. A fokozatszerzés kiemelt követelményei 

A fokozatszerzésre irányuló kérelem beadásának feltétele a nyelvi követelmények (l. előbb) teljesítése. Ha 

a nappali tagozatos, doktori ösztöndíjban részesülő hallgató még az abszolutórium megszerzése előtt beadja a 

fokozatszerzés iránti kérelmét, mentesül az eljárási díj (a mindenkori egyhavi doktori ösztöndíj összege, angol 

nyelvű disszertáció esetén kétszeres összege) fizetése alól. 

 

A fokozat megszerzésének feltétele legalább 5 közlemény megjelenése. Az ide beszámítható 

közlemények definíciója a publikációs krediteknél megtalálható: 

 

http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/abszolutorium-v1.pdf 

http://atdi.uni-obuda.hu/en 

 

Az öt közlemény közül legalább kettőnek impakt faktoros folyóiratban kell megjelennie. Utóbbiak esetén 

a fokozattal nem rendelkező társszerzők között a doktorandusznak minimum 50% részesedése kell legyen. Más 

doktori iskolákhoz hasonlóan kérjük úgy tervezni, hogy ez a két cikk  ne a saját egyetemi folyóiratunkban jelenjen 

meg, nehogy az a vád érhesse kívülről a doktori iskolát, hogy a hallgatók belterjesen publikálnak. A harmadik-

negyedik cikk már megjelenhet az Acta Polytechnica-ban. Magyar anyanyelvű hallgatóknak legyen egy magyar 

nyelvű cikke is. 

A doktori iskolák és az egyetem tudományos teljesítményének fontos fokmérője a tudományos 

közlemények mennyisége és minősége (Q1, Q2, D1 minősítésű folyóiratok), így az eredményeket ennek 

megfelelő bölcsességgel beosztva célszerű publikálni. 

 

A doktori munka új tudományos eredményeit a disszertáció végén és a teljes munkát összefoglaló külön 

tézisfüzetben (angol és magyar nyelven), 4-6 tézispotban kell összefoglalni. Meg kell adni, hogy az egyes 

tézispontokban foglaltak mely közleményben jelentek meg. Egy közlemény több tézispontot is eredményezhet. 

A formai követelmények az EDHSZ-ben találhatók. 

 

 

7. A fokozatszerzési eljárás 

A fokozatszerzési eljárás legfontosabb tudnivalói a Doktori Iskola honlapján megtalálhatók: 

 

http://atdi.uni-obuda.hu/hu/doktori-fokozatszerzesi-eljaras 

http://atdi.uni-obuda.hu/en 

 

A bírálók és a bizottsági tagok személyére – a témavezető véleményének megkérdezése után – a Doktori 

Tanács tesz javaslatot, mely a Műszaki és Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács jóváhagyásával 

emelkedik jogerőre. 

A munkahelyi vitát a kutatás helyszínén kell lebonyolítani. Kérjük a témavezetőket, hogy ebben vállaljanak 

döntő szerepet. Jó készültségi fokú munka esetén a disszertáció első változatáról szóló munkahelyi vitát a 

képzés utolsó félévében, az abszolutórium megszerzése előtt is meg lehet szervezni. 

Az előbírálók véleménye alapján módosított disszertációt a két előbíráló véleményével, az azokra adott 

válaszokkal, a munkahelyi vita jegyzőkönyvével és a jelenléti ívvel együtt kell elküldeni a doktori iskola email 

címére. Ha a doktorjelölt a bírálók véleményét, javaslatait nem teljes mértékben vezette át a disszertációjába, 

ezt egy külön nyilatkozatban röviden indokolnia kell. 

mailto:szokira.katalin@bgk.uni-obuda.hu
http://atdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/abszolutorium-v1.pdf
http://atdi.uni-obuda.hu/en
http://atdi.uni-obuda.hu/hu/doktori-fokozatszerzesi-eljaras
http://atdi.uni-obuda.hu/en
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8. A teendők ütemezése 

A mindenkori félévek időbeosztása a honlapon látható: 

 

http://uni-obuda.hu/tanev-rendje  

 

 Ösztöndíj szempontjából a félév vége január 31., ill. augusztus 31 

 

 

Teendők, határidők 
 

1. félév 

Regisztrációs hét: a státusznyilatkozat és 

                              a tárgyfelvétel leadásának utolsó időszaka 

Október 15. a komplex vizsgára jelentkezés 

December 15. a féléves beszámolóhoz szükséges összefoglaló leadása 

 a komplex vizsgára készítendő összefoglaló leadása 

 abszolutóriumhoz a publikációs lista (kreditek megjelölésével) leadása 

 új tantárgyra vonatkozó javaslat leadása 

Vizsgaidőszak: féléves beszámoló, doktorandusz házikonferencia 

 státusznyilatkozat a következő félévre 

 tárgyfelvétel a következő félévre (komplex vizsga előtt) 

 

2. félév 

   Regisztrációs hét: a státusznyilatkozat és 

                               a tárgyfelvétel leadásának utolsó időszaka 

Március 15. a komplex vizsgára jelentkezés 

Május 15. a féléves beszámolóhoz szükséges összefoglaló leadása 

 a komplex vizsgára készítendő összefoglaló leadása 

 abszolutóriumhoz a publikációs lista (kreditek megjelölésével) leadása 

 új tantárgyra vonatkozó javaslat leadása 

Vizsgaidőszak: féléves beszámoló, doktorandusz házikonferencia 

 státusznyilatkozat a következő félévre 

 tárgyfelvétel a következő félévre (komplex vizsga előtt) 

 

Budapest, 2022. szeptember 1., frissítve október 10. 

 

Összeállította: az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetősége 

http://uni-obuda.hu/tanev-rendje

