DEBRECENI EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

RHDB/…………./2017

JELENTKEZÉSI LAP
Doktori (PhD) képzésre és egyéni felkészülésre

I. Személyi adatok
Név: ………………………………………………..……………………. Neme: férfi / nő
Születési név: ………………………………………………………………………………
Neptun-azonosító (csak a DE hallgatói írják be):…………………………………………...
Születési hely: ................................................ Születési idő:……………………………….
Anyja neve:…………………………………… Állampolgárság:…………………………
Személyi ig. szám:…………………………………………………………………………
(Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma)
Társadalombiztosítási azonosítója (TAJ szám): …………………………………………....
Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………..
Állandó lakcím: ................................................................................................................
Levelezési cím: .................................................................................................................
e-mail:...............................................................................................................................
telefon: ................................................... mobiltelefon:………………………………….
Munkahely: ......................................................................................................................
II. Képzettségek, szakmai tapasztalatok
Az egyetemi oklevél szakja: .............................................................................................
minősítése:…………………………………………………………….
kiállító intézmény:…………………………………………………….
száma/éve:……………………………………………………………...
Nyelvismeret(ek) [nyelv, nyelvvizsga foka, a dokumentum száma, kelte]:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Eddigi tudományos jellegű tevékenység adatai (db.):
….. TDK dolgozat;
….. szakcikk; ..… recenzió; ..… konferencia előadás; ..… egyéb (pl. részvétel
egyetemi tehetséggondozó programban):
…………………………………………………………………………………………….…
Vett-e már részt a DE vagy más egyetem doktori képzésében és/vagy fokozatszerzési
eljárásban: a) nem
b) igen: .....................................................................................
III. A megpályázott doktori képzés
Doktori iskola neve: ........................................................................................................
Doktori program neve: .....................................................................................................
Alprogram neve: ...............................................................................................................
A kidolgozásra tervezett téma címe .................................................................................
..........................................................................................................................................
témavezetője: ....................................................................................................................
Megpályázott képzési forma:

Dátum: 20…………

Ösztöndíjas – Önköltséges – Egyéni

a jelentkező aláírása

A JELENTKEZÉSHEZ MINDEN OLDALT NYOMTASSON KI ÉS ÖSSZETŰZVE ADJA BE.

1. Szakmai önéletrajz és publikációs lista:
(csatolható külön is! képzésre jelentkezők esetében legalább egy, egyéni felkészülésre
jelentkezők esetében minimum négy publikáció)

A JELENTKEZÉSHEZ MINDEN OLDALT NYOMTASSON KI ÉS ÖSSZETŰZVE ADJA BE.

2. Tervezett kutatási téma és kutatási terv:
(csatolható külön is)

3. Témavezető ajánlása:
(csatolható külön is)

…………………………..
témavezető aláírása
4. Egyetemi oklevél másolata vagy nyilatkozat annak várható megszerzési időpontjáról
(csatolva)
5. Nyelvtudást igazoló okirat másolata (csatolva)
6. Az értekezés kézirata (egyéni felkészülésre jelentkezők esetében csatolva).
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7. A felvételi elbeszélgetés eredménye:
szakmai tájékozottság pontszáma (max. 40 p.):

….…pont

a diploma minősítésének pontszáma (max. 30 p.):

...…..pont

eddigi tudományos (TDK) munka utáni pontszám (max. 30 p.):

…….pont

nyelvvizsga

…….pont

összesen:

…….pont

A bizottság javaslata: feltétlenül – feltételesen javasolja nappali – levelező – egyéni
tagozatra (aláhúzandó).
Nem javasolja: helyhiány miatt – nem felelt meg.

Debrecen, 20…………….
a felvételi bizottság elnöke
7. A doktori tanács döntése:
a) Felvételt nyert a ………………………………………………………… doktori
iskolába,
a…………………………………………………………..programba,
a…………………………………………………………..alprogramba.
Témavezető:…………………………………………………………………………
Téma:………………………………………………………………………………..
b) Nem nyert felvételt: helyhiány miatt – nem felelt meg.

Debrecen, 20……………
a BDT elnöke
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