BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Oláh György Doktori Iskola
Eljárásindítás ügymenete, az elindításhoz szükséges követelmények 2016. szeptember 1.
előtt beiratkozott hallgatóknak
1) Az eljárás indítás publikációs követelményei: a doktori eljárás lefolytatásának
elindításához a doktorandusz hallgatónak 2 darab, impakt faktorral rendelkező, angol nyelvű
folyóiratcikk meglétét kell igazolnia, melyekben részvételi aránya meghaladja az 50%-ot.
2.) Az eljárás indítás nyelvismereti követelményei: az eljárás elindításához a doktorandusz
hallgatónak igazolnia kell, hogy rendelkezik angol nyelvből államilag akkreditált legalább
középfoknak (B2) megfelelő C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával. A második
nyelvből a legalább alapfokú nyelvismeretet legkésőbb a PhD dolgozat beadásakor igazolni
kell.
3) Az eljárás elindítását a hallgató a kari HBDT tanácshoz beadott kérelemmel tudja
elindítani. Ehhez ki kell töltenie a jelentkezési lapot és csatolni hozzá a következő
dokumentumokat:
-

-

egyetemi oklevél hiteles másolata (külföldön szerzett oklevéllel az elismertetésre
vonatkozó kérelem) 2-2 példányban
nyelvismeretet igazoló dokumentumok, igazolások 2 példányban
részletes tudományos önéletrajz 2 példányban
témavázlat a szakmailag illetékes szervezeti egység vezetőjének (egyetemen a
tanszékvezető) javaslatával 1 példányban
tudományos munkásságot igazoló dokumentumok: közlemények jegyzéke (publikációs
lista) és az eljárás indításban felhasználni kívánt publikációk különlenyomatai (első oldal)
és a hozzájuk tartozó társszerzői nyilatkozatok 1-1 példányban
eljárási díj befizetését igazoló szelvény (csekkszelvény vagy átutalást igazoló papír)

4) A kérelmeket a soron következő HBDT ülés előtt 10 naptári nappal kell leadni a kari
Dékáni Hivatalban a doktorandusz ügyekért felelős személyének. A HBDT minden évben
négy alkalommal ülésezik (március, június, szeptember és december hónapok első felében),
az ülések pontos idejéről a Dékáni Hivatal ad felvilágosítást év elején, valamint az aktuális
ülés előtt emlékeztetőt küld a határidőkről.
5) Az eljárás indítás díja megegyezik a jogszabályban megszabott kötelező legkisebb
munkabér 1 havi összegével, mely a hallgatót terheli.1 Csekket, vagy az átutalással
kapcsolatos információkat a Dékáni Hivatalban a doktorandusz ügyekért felelős személyétől
kell kérni.
6) A fokozatszerzési eljárás indítási dátuma a kérelem elfogadásának napja, melyről a hallgató
hivatalos értesítést kap.2

7) Az eljárás elindításától számítva a hallgatónak 2 év áll rendelkezésére, hogy a munkahelyi
vitát (házivédés) megtartsa, dolgozatát elkészítse, leadja3, a szigorlatot4 letegye, és az eljárás
lefolytatásához szükséges hiányzó dokumentumokat beadja5. Ha ezalatt az idő alatt ezen
követelmények nem teljesülnek, a HBDT az eljárást eredmény nélkül lezárja.
8) A szigorlati tárgyakra (egy főtárgy és két melléktárgy) a hallgató a témavezetővel
egyeztetve az eljárás indításakor javaslatot tehet a HBDT-nek.
A dokumentum a BME Doktori és Habilitációs Szabályzata alapján készült, minden további
kérdésben a szabályzat tartalma szerint kell eljárni.
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