EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁ NYEGYETEM
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICH OLÓGIAI KAR
TANULMÁNYI HIVATAL
Oktatásszervezési Iroda
Bírálati eljárás megindításához
benyújtandó dokumentumok listája
(az ELTE PPK doktori iskoláiban 2016 szeptembere után 2+2 éves doktori képzést megkezdő,
abszolvált doktoranduszok számára, a 2016-os Egyetemi doktori szabályzat alapján)
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jelentkezési lap bírálati eljárásra
a doktori abszolutórium másolata
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy munkáltatói
igazolás, amely tartalmazza, hogy a jelentkező munkaköre erkölcsi bizonyítványhoz kötött),
külföldi állampolgár esetén az erkölcsi bizonyítványt pótló hatósági bizonyítvány
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori
eljárása, és két éven belül nem volt elutasított kérelme vagy sikertelenül zárult doktori
eljárása
1. nyelvvizsga bizonyítvány másolata (az eredetit kérjük bemutatni): középfokú (B2)
komplex típusú, vagy azzal egyenértékű
2. nyelvvizsga bizonyítvány másolata (az eredetit kérjük bemutatni): a doktori fokozat
megszerzéséhez szükséges második idegen nyelv ismerete a PPK Kari doktori
szabályzatának [2016] 30. § (1) bekezdésében leírtak szerint igazolható
doktori értekezés 3 nyomtatott (ebből 1 kötött, 2 fűzött) példányban, valamint elektronikus
formában (CD-n) (a bekötött példány gerincén fel kell tüntetni a szerző nevét és a benyújtás
évszámát)
doktori tézisek 20 nyomtatott példányban (magyarul és angolul, ugyanolyan
terjedelemben), valamint elektronikus formában (CD-n) (a tézisfüzet tartalmazza a jelölt
publikációinak felsorolását külön csoportosítva az értekezésének témájához tartozókat,
illetőleg az egyéb közleményeket)
szakmai önéletrajz 5 példányban
publikációs jegyzék 5 példányban a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisából
kinyomtatva, amelyet a jelölt témavezetőjének alá kell írnia, igazolva, hogy az megfelel a
doktori iskola működési szabályzatában előírtaknak. (A 6/2012. (II.23.) rektori utasításban
foglaltaknak megfelelően a leadott publikációs listában szereplő publikációkat a
www.mtmt.hu adattárba fel kell tölteni. Publikációként csak ezek vehetők figyelembe.)
a témavezető nyilatkozata arról, hogy az értekezést nyilvános védésre alkalmasnak találja,
valamint hogy a doktorjelölt publikációi megfelelnek az ELTE Doktori Szabályzatában és a
doktori iskola működési szabályzatában előírtaknak
a kutatóhely vagy a doktori program vezetőjének és a témavezetőnek az együttes
javaslata a bírálati eljárás megindítására (a javaslatban a bírálóbizottság tagjaira illetőleg
a hivatalos bírálók személyére is javaslatot lehet tenni)
nyilatkozat a disszertáció nyilvánosságra hozataláról (ld. DOI azonosító igénylése)
a kutatóhelyi vita jegyzőkönyve

A disszertációt és a tézisfüzeteket tartalmazó CD-n a fájlok a következő formában kerüljenek
feltöltésre:
• doktorjelolt_neve_disszertacio.pdf ,
• doktorjelolt_neve_tezisfuzet_magyar.pdf,
• doktorjelolt_neve_tezisfuzet_angol.pdf.
Más formátum nem elfogadható.
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 106. • telefon: 461-4500/3873, 3831
fax: 461-4586 • https://ppk.elte.hu

Csak teljes beadványokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kérelem hiányos, a kari
hivatal 30 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás elmulasztása
esetén a tudományági doktori tanács elnöke az eljárást megszünteti.
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