Előterjesztés a PhD szigorlat tárgyairól, a szigorlati bizottság és bíráló bizottság
összetételéről
[A referáló doktori tanács tagja tölti ki]
Név: ……………………………….………………………………………………….
Az értekezés címe: ……………………………………………………………………
Az értekezés terjedelme: …………………………………….. karakter(szóközökkel)
A szigorlat javasolt tárgyai:
Főtárgy: …………………………………………………………………………………………
Melléktárgy:…………………..…………………………………………………………………
Szigorlati bizottság javasolt tagjai:
Név
Tud.fokozat,beosztás
Elnök: (belső egy. tanár)

Munkahely

Mhely címe

Tagok:

Póttag: (belső)

A bíráló bizottság javasolt tagjai
Név
Tud.fokozat,beosztás

Munkahely

Mhely címe

Elnök: (belső egy. tanár)
Opponensek: (külső)

Titkár:
Tagok:

Pótelnök: (belső egy. tanár)
Póttag:
Póttitkár:

……………………………………………….
az előterjesztő kari doktori tanácsi tag aláírása

Az eljárás megindításához szükséges kreditpontok kiszámítása
[A jelölt tölti ki]
Az eljárás megindításához szükséges kreditpontok számítása a doktori iskola honlapján
szereplő:
A Doktori Iskola működési szabályzata
- Irányelv a doktori eljárás megindításának feltételeiről (http://www.unimiskolc.hu/~wwwdeak/iranyelv_1.htm) alapján történik.
I.
A szakma által rangosnak tartott, lektorált tudományos folyóiratban vagy kötetben,
továbbá jelentősebb hazai és külföldi konferenciák kiadványaiban megjelent
– részben megjelentetésre elfogadott – közlemények
Cím

Megjelenés helye,
ideje

Terjedelme

Kreditpont

Összesen: ………………………… kreditpont

II.
Oktatási anyagok, egyéb publikációk, konferencia-előadások, recenziók
Cím

Megjelenés helye,
ideje

Terjedelme

Kreditpont

Összesen: ………………………… kreditpont

Tudományos közlemények kreditszáma összesen
Lektorált publikációk, jelentős konferenciák kreditszáma
Az értekezés témájába vágó lektorált publikációk,
jelentős konferenciák kreditszáma
Recenziók kreditértéke (max. 4. kredit)
Közlésre elfogadott, de még meg nem jelent
közlemények kreditértéke (max. 30 %)

Minimum
kredit
40
25
15
-

Tényleges
kredit

A doktori iskola számára jogszabály által előírt kötelezettség, hogy a doktori értekezések
nyilvános védésének és a disszertációknak a legfontosabb adatait, és magát az értekezést
közzé kell tenni. Éppen ezért, hogy e kötelezettségünknek megfelelően eleget tudjunk tenni,
az adatbázis számára a következő dokumentumokat kérjük CD-n eljuttatni a nyilvános védés
előtt négy héttel a Doktori Iskola Titkárságára:
1. A doktori értekezés szövege (nev_ert.pdf)
2. Magyar nyelvű tézisfüzet (nev_tezhun.pdf)
3. Idegen nyelvű tézisfüzet (nev_tezid.pdf)
1. A doktori értekezés szövege
Kérjük, hogy a teljes doktori értekezést (címlap, tartalomjegyzék, az értekezés szövege, az
esetleges mellékletek és az irodalomjegyzék) egy darab pdf kiterjesztésű fájlban,a következő
formátumban juttassák el a titkárságra: nev_ert.pdf. Ahol a név helyére a teljes vezetéknév és
a keresztnév első betűje kerül ékezetek nélkül. Tehát például: a Kovács Ákos doktori
értekezését tartalmazó fájl elnevezése: kovacsa_ert.pdf.
Pdf formátumú fájlok előállítására többféle ingyenes program is letölthető az internetről.
(Ilyen például a PDF reDirect nevű program). E programok leggyakrabban a telepítés után
(ami az .exe kiterjesztésű fájlra rákattintva indítható el nyomtató kimenetként jelennek meg.
Egy .doc kiterjesztésű fájlból tehát úgy készíthetünk pdf fájlt, hogy elindítjuk a dokumentum
nyomtatását (Fájl>Nyomtatás), majd a nyomtató kiválasztásánál az alapértelmezettként
beállított nyomató helyett a pdf konvertáló program nevét (pl. PDF reDirect) választjuk, majd
megnyomjuk az OK gombot. Lehetőleg olyan átalakító programot válasszanak, amelyik képes
több word dokumentumot egy pdf fájlba összefűzni. (A PDF reDirect-ben például ez a
funkció úgy érhető el, ha az első fájl átalakítása után bejelöltük az Append to an Existing PDF
négyzetet.) Újabb irodai programcsomagok további programok telepítése nélkül maguk is
képesek az általuk készített fájlokat pdf formátumba konvertálni.
2. Magyar nyelvű tézisfüzet
A tézisfüzet magyar nyelvű változatát egy db pdf kiterjesztésű fájlban kérjük elküldeni a
következő formátumban: nev_tezhun.pdf, ahol a nev helyére az előző pontnak megfelelően a
teljes vezetéknél és a keresztnév első bejűje kerül. Az értekezés szövegét minden korszerű
szövegszerkesztő képes pdf formátumba átalakítani Fájl>Mentés weblapként, vagy
Fájl>Mentés másként utasításokkal.
3. Idegen nyelvű tézisfüzet
A tézisfüzet idegen nyelvű változatát ugyancsak pdf formátumban a következő jelöléssel
legyenek szívesek elküldeni: nev_tezid.pdf.
A Doktori Iskola a munkahelyi védésre kerülő dolgozatok teljes szövegét is felteszi a
honlapra, és a kiküldött meghívókban jelezzük az értekezés elérhetőségének URL-címét.
Kérjük, hogy a munkahelyi vitára kerülő dolgozatok esetében az 1. pont alatti eljárást
kövessék, azzal a különbséggel, hogy a dolgozat elnevezése: nev_ertmh.pdf.
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola

NYILATKOZAT
Ezennel kijelentem, hogy a doktori fokozat megszerzése céljából benyújtott
értekezésem kizárólag saját, önálló munkám. A benne található másoktól származó,
nyilvánosságra hozott vagy közzé nem tett gondolatok és adatok eredeti lelőhelyét a
hivatkozásokban (lábjegyzetekben), az irodalomjegyzékben, illetve a felhasznált
források között hiánytalanul feltüntetem.
Kijelentem továbbá azt is, hogy a benyújtott értekezéssel azonos tartalmú értekezést
más egyetemen nem nyújtottam be tudományos fokozat megszerzése céljából.
E kijelentésemet büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.
dátum
aláírás

Témavezetői nyilatkozat a jelölt publikációs tevékenységéről
Alulírott tudományos témavezető (felelős témavezető) igazolom, hogy a jelölt
……………………………………………………………………….. (név) publikációs
tevékenysége megfelel a Miskolci Egyetem Doktori Képzés és a doktori (PhD)
fokozatszerzés szabályzata szerinti követelményeknek.
Dátum: …………………………………………..

……………………………………………..
Tudományos vezető

Nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………….. (doktorjelölt) nyilatkozom, hogy
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
című PhD értekezésemet ………………………………………………… (dátum) a Miskolci
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Iskolába 10 példányban leadtam és
tudományos közleményeimet az MTMT adattárba feltöltöttem. A hivatkozásokat is
tartalmazó közleményjegyzéket kinyomtatva mellékelem.

Miskolc, …………………………………………

………………………………………………………………….
doktorjelölt

