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DEBRECENI EGYETEM (FI 17198)
Jelentkezési lap szervezett doktori (PhD) képzésre
Orvostudományi Doktori Tanács

I. Személyi adatok
Név: ………………………………………………..……………………. Neme: férfi / nő
Születési név: …………………………………………………………………………………...
EHA/Neptun-kód (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) …………..……………………………………………………………………………….
Állandó lakcím: ............................................................................................................................
Levelezési cím:.............................................................................................................................
e-mail:...........................................................................................................................................
telefon:....................................................................mobil:………………………………………
Munkahely:...................................................................................................................................
II. Képzettségek, szakmai tapasztalatok
Az egyetemi oklevél szakja (akkor is töltse ki, ha még nincs meg a diploma száma): ...............
minősítése:…………………………………………………………….
kiállító intézmény:…………………………………………………….
száma/éve:……………………………………………………………...
Lezárt tanulmányi féléveinek (maximum 10, MSc képzés esetén maximum 4) átlaga:…….
Nyelvismeret [nyelv, nyelvvizsga foka, a dokumentum száma, kelte]:
.......................................................................................................................................................
Vett-e már részt a DE vagy más egyetem doktori képzésében és/vagy fokozatszerzési
eljárásban:
a) nem
b) igen, mégpedig:.....................................................................................................................
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Eddigi tudományos tevékenység adatai – kérjük csatolni a felsorolt tevékenységeket igazoló
dokumentumokat (ld. Csatolandó dokumentumok, 1. pont)
Előadások, poszterek összefoglalója/absztraktja nem minősül közleménynek, akkor sem, ha
folyóiratban megjelent.
Darabszám
Elsőszerzős referált tudományos közlemény
idegen nyelvű
magyar nyelvű
Társszerzős referált tudományos közlemény
idegen nyelvű
magyar nyelvű
Elsőszerzős OTDK díjazott előadás, I-III. helyezés
Elsőszerzős nem díjazott OTDK előadás
Elsőszerzős TDK előadás
Elsőszerzős TDK pályamunka
Elsőszerzős nem helyi és nem TDK előadás
idegen nyelvű
magyar nyelvű
Elsőszerzős nem helyi és nem TDK poszter
Nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter

III. A megpályázott doktori képzés

Doktori iskola neve:......................................................................................................................
Doktori program neve:..................................................................................................................
A kidolgozásra tervezett téma címe ............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Témavezető neve és e-mail címe: ................................................................................................
Témavezető munkahelye (intézet, klinika): ………………...…………………………………..
Kutatás helye (amennyiben különbözik a témavezető munkahelyétől): ………………………
A témavezető kutatási forrásai:………………………………………………………………..
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A témavezető irányításával PhD fokozatot szerzettek száma (a fokozatot szerzett hallgatók listáját
külön mellékletben kérjük csatolni, ld. Csatolandó dokumentumok, 1 pont)
egyéni témavezetés: …………………………..
társ-témavezetés: ……………………………..
Témavezető doktorandusz hallgatóinak (I-III. éves) száma a 2016/17-es tanév II. félévében (aktív és
passzív hallgató egyaránt, az összes olyan doktori képzést figyelembe véve, amelyben a témavezető
részt vesz; a hallgatók listáját kérjük külön csatolni, ld. Csatolandó dokumentumok, 1. pont):
egyéni témavezetés: …………………………..
társ-témavezetés: ……………………………..
A témavezető utolsó 3 évben, impakt faktorral rendelkező folyóiratban megjelent közleményeinek
száma (Thomson-Reuters lista alapján): ……..
(a közlemények listáját külön mellékletben kérjük csatolni, ld. Csatolandó dokumentumok, 1. pont)
Megpályázott tagozat (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
Nappali (állami ösztöndíj) – Nappali (egyéb ösztöndíj) – Levelező
Egyéb ösztöndíjas esetén az ösztöndíj fedezetéül szolgáló forrás megnevezése:
Rezidensképzésben részt vesz-e (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
Igen – Nem
(„Igen” válasz esetén kérjük csatolni a szakmai grémium vezetőjének engedélyét, ld. Csatolandó
dokumentumok, 7. pont)
Kelt: ………………………
………………………………….

…………………………………..

témavezető aláírása

jelentkező aláírása
…………………………………….
DI vezető aláírása
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A jelentkezést az illetékes doktori iskola nyilvántartásba vette, a kutatási téma meghirdetése a doktori
adatbázisban (www.doktori.hu) megtörtént.
…………………………………
DI titkárának aláírása
Az infrastrukturális feltételeket az intézet/klinika biztosítja, amennyiben a hallgató felvételt nyer.
………………………………………….
intézet/klinika igazgatója
(témavezető munkahelyi vezetője)

………………………………………
intézet/klinika igazgatója
(kísérletes munka helyszínének vezetője,
amennyiben eltér a témavezető
munkahelyétől)

Levelező tagozatra jelentkezők esetén:
Támogatom a PhD képzésbe történő jelentkezést.
……………………………………
hallgató munkahelyi vezetőjének
aláírása
Csatolandó dokumentumok:
Figyelem! A jelentkezési lapot, az 1. pontban felsorolt dokumentumokat, valamint a kutatási tervet (ld. 5. pont) elektronikus
ormában is kérjük eljuttatni a phd@med.unideb.hu e-mail címre. A dokumentumokat – közlemények esetén azok címoldalát – 1
db pdf fájlba kérjük összefűzni, amelynek elnevezése a következő: vezeteknev_keresztnev_20XX.pdf (pl. Kiss_Maria_20XX.pdf). A
megjelent/elfogadott közleményeket teljes terjedelemben külön pdf fájlban/fájlokban is kérjük beküldeni.
1. Jelentkező szakmai önéletrajza és publikációs listája (a publikációs jegyzéket kérjük, hogy a következő oldalon felsorolt bontásban
és az ott kért információk megadásával készítsék el); megjelent/elfogadott közlemények (elfogadott közlemény esetén – ha Pubmeden még nem érhető el a közlemény – kérjük az elfogadó levelet is mellékelni); előadás és poszter absztraktok (Programfüzet,
absztraktkönyv alapján. Kérjük, mellékelje a programfüzet címoldalának másolatát is és/vagy – amennyiben elérhető – a konferencia
internetes elérhetőségét), igazolás TDK előadásról és pályamunkáról, a témavezető utolsó 3 évben megjelent impact faktoros
közleményeinek listája, a témavezető irányításával fokozatot szerzettek neve, témavezető PhD hallgatóinak listája a 2016/17-es tanév
második félévében. (elektronikus formában is)
2. Egyetemi leckekönyv másolata
3. Egyetemi oklevél másolata vagy nyilatkozat annak várható megszerzési időpontjáról
4. Nyelvtudást igazoló okirat másolata
5.Tervezett kutatási téma és kutatási terv (témavezető és doktori iskola vezető aláírásával) (elektronikus formában is)
6. Erkölcsi bizonyítvány, amennyiben nem a Debreceni Egyetemen szerzett diplomát.
7. Rezidensek esetén a szakmai grémium vezetőjének engedélye a PhD képzésre történő jelentkezésről.

Publikációs jegyzék
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1.Idegen nyelvű közlemények (szerzők, cím, megjelenés helye, oldalszám (ha már van), megjelenés
éve)
2. Magyar nyelvű közlemények (szerzők, cím, megjelenés helye, oldalszám (ha már van), megjelenés
éve)
3. Előadások listája (szerzők, előadás címe, konferencia neve, helyszíne és dátuma, internetes
elérhetőség- ha van)
4. Poszterek listája (szerzők, előadás címe, konferencia neve, helyszíne és dátuma, internetes
elérhetőség- ha van)
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