Doktori eljárás indítás:
PhD fokozatszerzési eljárás indításához a következő dokumentumokat kell leadni
2 fénymásolati példányban, az eredeti dokumentumok bemutatása mellett:


Egyetemi oklevél fénymásolata
Be kell mutatni az eredeti dokumentumot is (kétszintű képzésnél elég az MSc)
Külföldön szerzett oklevél esetén szükség van hiteles fordításra is.



Nyelvismeretet igazoló dokumentumok, oklevelek/igazolások fénymásolata
Be kell mutatni az eredeti dokumentumot is.
Külföldön szerzett dokumentum esetén szükség van hiteles fordításra is.
Phd eljárás indításhoz szükséges egy angol középfokú komplex nyelvvizsga.
A PhD fokozat odaítéléséhez szükséges a második nyelvvizsga megléte is, az erről szóló
oklevelet/igazolást a végleges disszertáció leadásakor kell behozni, disszertáció a 2. nyelvvizsga
megléte nélkül nem adható le.
Második nyelvként elfogadott egy választott minimum alapfokú komplex nyelvvizsga.



Témavázlat – csak egy A4-es oldal terjedelmű
Ez az önálló tudományos munkásság eredményeinek összefoglaló bemutatása, az értekezés tartalmi
vázlata.



Tudományos munkásságot igazoló dokumentumok = publikációs lista
Publikációs követelmények : fizikus, matematikus, pszichológus
A PhD eljárás indításhoz szükséges publikációk/cikkek fénymásolata 2-2 fénymásolat példányban
(a cikkenként tűzőgéppel összetűzve, kétoldalasra másolva)

 Részletes tudományos önéletrajz (tűzőgéppel összetűzve, kétoldalasra másolva)
Jelentkezési lap 2 példányban kitöltve, aláírva
A kérelemhez csatolható a témavezető és a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység
vezetőjének javaslata
» Jelentkezési lap (fizikai tudományok)
» Jelentkezési lap (matematikai- és számítástudományok)
» Jelentkezési lap (pszichológia (kognitív tudomány témakörben))


Eljárási díj befizetését igazoló csekk vagy átutalási igazolás
Az eljárási díj megegyezik a benyújtáskor érvényben lévő jogszabályban megszabott kötelező
legkisebb munkabér egy havi összegével, ez jelenleg 127 500.-Ft
Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő
közleménnyel: PhD eljárás, 14686-331, kód: 809, a pályázó neve vagy csekken, mely a TTK
Dékáni Hivatalában (K. ép. I. em. 18.) szerezhető be.

A publikációkat fel kell vinni az MTMT publikációs adattárba.

Aki még soha nem járt ebben az adatbázisban, a belépéshez segítséget a mycite@omikk.bme.hu címen
kérhet.
A PhD eljárást indítóknak elektronikusan beadandó (doktori@ttdh.bme.h)









jelentkezési lap - (vezeteknev_keresztnev_jelentkeze
si_lap.pdf)
témavázlat – (vezeteknev_keresztnev_temavazlat.pdf)
önéletrajz- (vezeteknev_keresztnev_CV.pdf)
publikációs lista – (vezeteknev_keresztnev_publikacios_lista.pdf)
egyetemi oklevél – (vezeteknev_keresztnev_MSc_oklevel.pdf)
angol nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_angol_oklevel.pdf)
választott nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_......._oklevel.pdf)

