Önálló tudományos munkásság igazolása
1. Mivel a doktori disszertációkat a védés előtt a DEA-ba (https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/2308)
is fel kell töltenünk, ezért a disszertáció benyújtása előtt/mellett a következők szükségesek:
Egy CD-t, amin rajta vannak az alábbiak (a megadott elnevezésformával):
- az egész disszertáció (a címlapja és a mellékletek is egyben) .docx-fájlban és .pdf-ben is!
fájlnév: disszertacio_kovacs_peter
(a nevet a sajátra cserélve kell megadni :))
- a tézisfüzet szövege .docx-fájlban és .pdf-ben is, mindkét nyelven külön! Itt is legyen benne a
címoldal + mellékletek, mert gyakori hiba, hogy kimarad.
fájlnév:
magyar_tezisek_kovacs_peter
angol_tezisek_kovacs_peter
- magyar és idegen nyelvű összefoglaló (1-2 oldalas) .docx-fájlban és .pdf-ben is, mindkét nyelven
külön!
fájlnév:
magyar_osszefoglalo_kovacs_peter
angol_osszefoglalo_kovacs_peter
- az addigi publikáciok listája (a DEENK-től kapott hivatalos változat kell!)
- az addigi publikáciok listája .docx-fájlban és .pdf-ben is (a publikációk mellett legyenek benne a
konferenciaelőadások is! mikor, hol, mit)
fájlnév: publikacios_lista_kovacs_peter
- 5-6 soros absztrakt magyarul és angolul .docx-fájlban (itt a .pdf NEM KELL), mindkét nyelven
külön!
fájlnév:
magyar_absztrakt_kovacs_peter
angol_absztrakt_kovacs_peter
- 2-3 tárgyszó magyarul és angolul egy .docx-fájlban egyben (itt a .pdf NEM KELL)
fájlnév: targyszavak_kovacs_peter
- MTMT-azonosító
- egy fénykép, amit feltölthetünk a doktori adatbázisba (doktori.hu) a meghívóhoz

A nyomtatott tézisfüzetből (a kötelező 15 pld.-on kívül!) 1 pld-t kérünk leadni. A tézisfüzet elkészítésénél az általános és a DENYDI saját előírásait (https://denydi.unideb.hu/hu/node/218) is figyelembe kell
venni!
Az igazolás csak akkor adható ki, ha a CD le lett adva.
2. FONTOSAK a szabályzatunk fokozatszerzési folyamatra vonatkozó részei!
Az eljárás során csak azok a publikációk vehetők számításba, amelyek a disszertáció témájához
szorosan kapcsolódnak!
3. Publikációs adatbázis (https://tudoster.idea.unideb.hu/)
A doktorjelöltnek közleményeit, publikációit fel kell töltenie a DEENK publikációs adatbázisába. Az
adatbázisba feltöltött közlemények alapján a Könyvtár elkészíti és hitelesíti a jelölt publikációs listáját, a
hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt benyújtja a tudományterületi doktori tanácshoz (15.§ (1)
bekezdés).
4. Védés előtti tennivalók:
Max. egy hónappal a védés előtt az iskola titkárának le kell adni a hallgató hivatalos védési meghívóját,
hogy elkezdődhessen a meghirdetési folyamat. A meghívót csak akkor hozhatjátok, ha az opponensi
véleményekre megírt választ (8 db aláírt példány) leadtátok Szendrei Ákosnál, ill. a témavezető által
végleges védési meghívót is mellékelitek.
5. A szigorlat szervezésével kapcsolatban a saját alprogram titkárával kell konzultálni, őt keressétek meg
időben! Az iskolatitkárhoz kb. 8-10 nappal a szigorlat előtt kell eljuttatni .docx-ben a végleges meghívót
melyet az alprogram titkárával vagy vezetőjével együtt készíttettek el.

