
 

 

Leadandó dokumentumok a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor az egyéni 

doktori képzés befejezése (az abszolutórium megszerzése) után: 
- kitöltött jelentkezési lap 

jelentkezési lap letöltése doc formátumban 
- az eljárási díj befizetését igazoló átutalási elismervény (Neptun-ban gyűjtőszámlára utalás, 

vagy számlakérő nyilatkozat alapján számla) 

- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, külföldi állampolgár esetén az 

ezt pótló hatósági igazolvány (ELTE alkalmazott esetében nem kell mellékelni)  

- Kérelem a szigorlati tárgyak kijelöléséhez c. kitöltött nyomtatvány, egy eredeti és egy 

másolati példányban 

kérelem letöltése doc és pdf formátumban  

- az egyetemi oklevél és másolata két példányban (külföldön szerzett oklevél esetén annak 

eredeti, honosított példánya)  

- az egyéni doktori képzés eredményes befejezését igazoló abszolutórium (a doktori 

leckekönyv végén található) és másolata két példányban 

- az idegennyelv-ismeretet igazoló bizonyítványok és okiratok, valamint másolataik két 

példányban  

- részletes szakmai önéletrajz három példányban  

- MTMT-ből nyomtatott teljes publikációs jegyzék három példányban  

- legalább két saját cikk az értekezés témájából három példányban, amelyek az előírt 

feltételeknek megfelelnek * 

- a tudományos eredmények angol nyelvű, legfeljebb egy oldalas összefoglalója három 

példányban, amelyen szerepel a jelölt neve és a doktori értekezés címe  

- a témavezető és a programvezető nyilatkozata, hogy a fokozatszerzési eljárás elindítását és 

a doktori értekezés beadását javasolják, és arról, hogy a jelölt publikációs tevékenysége a 

Doktori Szabályzatban foglaltaknak megfelel, két példányban 

nyilatkozat-minta letöltése doc és pdf formátumban  

- a jelölt nyilatkozata, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása, 

és két éven belül nem volt elutasított doktori vagy kandidátusi kérelme, egy eredeti és egy 

másolati példányban 

nyilatkozat-minta letöltése doc és pdf formátumban  

- a doktori értekezés tézisei maximum tíz oldalas terjedelemben, a védés nyelvén, tíz 

példányban  

- a doktori értekezés összesen hat példányban A4-es vagy B5-ös formátumban, amelyből 

három példány kötött, három spirálozott ** 

- két CD a következő file-okkal: a doktori értekezés, a doktori értekezés tézisei magyar és 

angol nyelven, az egy oldalas angol nyelvű összefoglaló, az önéletrajz és a publikációs 

jegyzék lehetőleg pdf formátumban, (lehetőleg papír tokban, névvel ellátva) 

- egy CD a következő file-okkal: a doktori értekezés, a doktori értekezés tézisei magyar és 

angol nyelven, 

- nyilatkozat a doktori értekezés nyilvánosságáról 

nyilatkozat letöltése pdf formátumban 

 

*  A Kémia Doktori Iskola elvárása, hogy többszerzős cikkek esetében a cikk megosztásáról 

nyilatkozzon minden társszerző. Nyilatkozni minden olyan társszerzőnek kell, akinek még nincs 

fokozata vagy 5 éven belül szerzett fokozatot. A nyilatkozat leadása kötelező, a formaszöveg letölthető 

a doktori iskola honlapjáról. 
 

 
** A doktori fokozatszerzési eljárás végeztével a jelölt részére a disszertáció 6 példányából 1 kötött és 

3 spirálozott példány visszajár, ezek átvehetők a Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok 

Osztályán. 

http://teo.elte.hu/minosites/fokozatszerzes/Jelentkezesi_lap_magyar_120220.pdf
http://teo.elte.hu/minosites/kerelem_szig.doc
http://teo.elte.hu/minosites/fokozatszerzes/kerelem_szig.pdf
http://teo.elte.hu/minosites/fokozatszerzes/temavez_dolg_nyil.doc
http://teo.elte.hu/minosites/fokozatszerzes/temavez_dolg_nyil.pdf
http://teo.elte.hu/minosites/fokozatszerzes/jelolt_nyil.doc
http://teo.elte.hu/minosites/fokozatszerzes/jelolt_nyil.pdf
http://teo.elte.hu/minosites/fokozatszerzes/nyil_nyilvanossagrol.pdf

