
Fokozatszerzési eljárás elindításához szükséges dokumentumok: 
Leadni a TDT Irodában (Főépület fsz. 15) kell őket 

• jelentkezési lap* 
• befizetést igazoló csekk/átutalási bizonylat másolata (160.000 Ft)* 

Egyetem számlaszáma: 10034002-00282871 - MSz: 1H4EBT00PHDF-247 
• publikációs jegyzék - az iDEA Tudóstér által készített hitelesített publikációs lista 

(részleteket lásd itt: http://jnpdi.unideb.hu/node/223) 

• szakmai önéletrajz 
• MS diploma másolat, amire a doktori képzése épült 
• „a” nyelvvizsga másolat (DE Doktori Szabályzata TTDT eljárási rend szerint) 

(amennyiben belső szakmai nyelvvizsgát akar valaki tenni, a jelentkezési lap elérhető 

itt: http://neumann.math.unideb.hu/tdt/) 

• elővédés jegyzőkönyve, előbírálatok, jelenléti ív (bővebb információ 
itt: 
https://jnpdi.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/az_eloved
es_szabalyai.pdf), az elővédési jegyzőkönyv minta elérhető itt: 
https://jnpdi.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/elovedesi_
jegyzokonyv.doc 

• a Doktori Iskola javaslata a Szigorlati Bizottságra (elektronikus példányt kérjük Tóth 
Máriának (toth.maria@science.unideb.hu) elküldeni, aki a DI vezető részére 
továbbítja a javaslatot) űrlap letölthető itt: 
https://jnpdi.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/doktori_szigorlati_bizott
sag_urlap.doc 

 
* doktori dolgozat 7 példányban - B5 formátumban (a formai követelmények külön 

file-ban a TTDT honlapján) - a jelölt és a témavezető aláírásával! 
• minden dolgozat mellett (!) 1 CD-n a legfontosabb tudományos közlemények, vagy 

kinyomtatva a két legfontosabb publikáció, 
• 15 tézisfüzet A5 formátumban - magyar-angol nyelven egybeszerkesztve (formai 

követelmények a TTDT honlapján!) 
• friss publikációs jegyzék - rangsorolva a külföldi, referált folyóiratokban megjelent 

közlemények, IP faktort feltüntetve! (2) 
• „b” nyelvvizsga másolat (DE Doktori Szabályzata TTDT eljárási rend szerint) 
• a Doktori Iskola javaslata a Védési Bizottságra (elektronikus példányt kérjük Tóth 

Máriának (toth.maria@science.unideb.hu) elküldeni, aki a DI vezető részére 
továbbítja a javaslatot) űrlap letölthető itt: 
https://jnpdi.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/nyilvanos_vedesi_bizotsa
g_urlap.doc 

• Elektronikusan beadandó a phd-ttk@science.unideb.hu e-mail címen: doktori tézis, 
publikációs lista 

• a dolgozatot, és a tézist a DEA-ba is fel kell tölteni, erről 

bővebben: 

https://jnpdi.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/tajeko

ztato_az_ertekezesek_es_tezisek_elektronikus_adattarba_torteno_

elhelyezeserol.pdf és 

https://jnpdi.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/feltolt

esi_utmutato.pdf 

Frissítve: 2018. október 30. 

*: a jelentkezési lap és a befizetéshez szükséges csekk a TDT Irodában (Főépület fsz. 15) 
szerezhető be 
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• doktori képzésben résztvevőknél: Abszolutórium kérő lap aláíratva, kitöltve 

A védési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumok: 
Leadni a TDT Irodában (Főépület fsz. 15) kell őket 


