Jelentkezés fokozatszerzési eljárásra – beadandó dokumentumok
Kérjük, hogy a leadandó anyagra vonatkozó követelményeket a tájékoztató és a szabályzat
releváns részeiben tekintsék át. Az alábbi listát nyomtassák ki 1 példányban és mind az ODT
titkárhoz, mind pedig a PhD előadóhoz vigyék magukkal.
Jelölt neve:
Témavezető neve:
Doktori Iskola:
Védés nyelve: magyar – angol (megfelelőt kérjük aláhúzni)
Az Orvostudományi Doktori Tanács titkárának leadandó, illetve bemutatandó tételek
listája
Elektronikus formában:
□ hivatalos publikációs listát tartalmazó PhD értekezés
□ hivatalos publikációs listát tartalmazó magyar nyelvű tézisek
□ hivatalos publikációs listát tartalmazó angol nyelvű tézisek
□ szakmai önéletrajz
Papíralapon kell bemutatni (eredeti aláírásokkal):
□ társszerzői nyilatkozatok*: A nyilatkozatokon a jelölt, a témavezető(k), és társszerzők
aláírása mindig eredeti. Külföldi társszerzők esetén kizárólag akkor fogadjuk el az eredeti
aláírás szkennelt verzióját, ha nincs mód az eredeti aláírás eljuttatatására (lehetőség szerint
oldják meg a postázást!). Ekkor azonban írják rá a dokumentumra, hogy eredetivel
megegyező másolat, majd a jelölt és témavezető(k) is írják alá!
□ témavezető nyilatkozata az előzetes vitán kért módosítások megtörténtéről: eredeti
aláírással
□ előzetes vita dokumentációja (+ bírálatok + javítási jegyzék vagy azt is tartalmazó válaszok
a bírálatra + a szövegegyezés keresés eredménye; a szövegegyezés keresés eredményét, a pdf
fájlt vagy az arra mutató könyvtári linket a phd@med.unideb.hu címre kötelező elküldeni )*
□ doktorjelölti nyilatkozat: mind a jelölt, mind a témavezető(k) aláírása eredeti
A PhD előadónak leadandó tételek listája
Miután a DT titkára ellenőrizte a fentiekben felsorolt dokumentumokat, az alábbiakat kell
leadni a PhD irodán:
□ a könyvtári publikációs listát tartalmazó PhD értekezés tézisei (magyar VAGY angol
nyelven, a védés nyelvétől függően) 3 nyomtatott (nem bekötött) példányban
□ szakmai önéletrajz 3 nyomtatott példányban
□ a PhD értekezés bekötve, 6 példányban, az értekezést megalapozó közleményeket az
értekezés függelékébe be kell kötni
□ társszerzői nyilatkozatok*
□ témavezető nyilatkozata az előzetes vitán kért módosítások megtörténtéről
□ előzetes vita dokumentációja*
□ doktorjelölti nyilatkozat
*Egyes iskolák esetében ezeket a dokumentumokat DI titkár juttatja el az ODT titkárához.

