Az SZTE TTIK-n meghatározott egységes formai követelmények
a doktori (PhD) értekezéssel és a tézisfüzettel kapcsolatban
(2021.)
A tudományterületi sajátságoknak megfelelően, az egyes doktori iskolákban a doktori
értekezések formai követelményei eltérőek lehetnek. A Természet- és Műszaki Tudományi
Doktori Tanács csak ajánlásként fogalmazza meg az alábbiakat.

-

A doktori értekezés formai követelményei:
A disszertációt 4 példányban, fekete kötésben, A4-es formátumban kell benyújtani a
Dékáni Hivatalba, címoldalán arany betűkkel: Doktori/PhD értekezés, Szerző, Szegedi
Tudományegyetem, doktori iskola neve, Szeged, évszám. Terjedelme általában 40 és
120 oldal között lehet. Ebbe a mellékletek és az egész oldalas ábrák nem számítanak
bele. A végén tartalmazzon egy kb. 3-5 oldalas magyar és angol nyelvű összefoglalót.
Az értekezés nyelve magyar vagy angol.

-

Az értekezés ajánlott tagolása:












•

belső címoldal: értekezés címe, PhD értekezés, szerző, témavezető, doktori
iskola neve, tanszék/intézet, SZTE TTIK, évszám, Szeged
tartalomjegyzék
rövidítések jegyzéke (ha szükséges)
bevezetés
célkitűzés
anyag és módszer
eredmények
értékelés (megbeszélés, diszkusszió)
köszönetnyilvánítás
irodalomjegyzék
magyar és angol nyelvű, kb. 3-5 oldalas összefoglaló
(függelék)

A tézisfüzetek formai követelményei:
- A disszertációval együtt be kell nyújtani annak kb. 10-15 oldalas tézis-szerű összefoglalását,
A5-ös méretben 7 példányban, valamint a fokozatszerzéshez szükséges nyelvvizsga
bizonyítványok és az MSc diploma másolatát.
A tézisfüzetnek azon a nyelven kell készülnie, amin a disszertáció is készült.
- A téziseknek tartalmaznia kell:
- nem magyar nyelvű tézisek esetén - legfeljebb 2000 karakterből álló  magyar nyelvű
összefoglalót, magyar nyelvű tézis esetén angol nyelvű összefoglalót,
- a kutatás előzményének rövid összefoglalását,
- az alkalmazott módszereket,
- az elért eredmények (lehetőleg pontokba szedett) rövid ismertetését, utalva arra,
hogy azok hol kerültek, illetve kerülnek publikálásra.
- A tézisek végére le kell fűzni a társszerzői nyilatkozatot, melyet a disszertációban
felhasznált publikációk társszerzőivel kell aláíratni. (lásd: SZTE Doktori Szabályzat 23. oldal
52. pont: "Amennyiben a hivatkozott publikációknak társszerzői is vannak, a tézisek hét

példányának tartalmaznia kell egy olyan részt, amelyben a társszerzők (illetve az első szerző,
ha az nem a doktorjelölt) a konkrét tézispontra és publikációira hivatkozva nyilatkoznak arról,
hogy a tézisekben (és az értekezésben) szereplő és közösen publikált eredmények közül
melyek azok, amelyekben a jelölt szerepe meghatározó fontosságú, és így azokat ők eddig
nem használták fel tudományos fokozat megszerzésekor, s ezt a jövőben sem teszik). A
nyilatkozatot a társszerzők (illetve az első szerző) aláírják. A külföldi és a már nem élő
társszerzők esetén követendő eljárást a doktori iskolák tanácsai szabályozzák.
Tartalmazniuk kell még a Szabályzat 49.3. pontjában szereplő nyilatkozatot is: „Ha a 49.1.
pontban említett valamely közlemény(ek)nek doktorandusz, illetve doktorjelölt társszerzői is
vannak, akkor a témavezető nyilatkozik, hogy az értekezésben felhasznált eredmények
tükrözik-e a jelölt hozzájárulását.”
- A füzet félkemény borítólapján: Doktori (PhD) értekezés tézisei, Cím, Szerző, Témavezető
neve, beosztása, doktori iskola neve, Szegedi Tudományegyetem, Tanszék/Intézet, évszám.
- Elektronikus formában (e-mailben a TTIK Dékáni Hivatal doktori referensének címezve) be
kell nyújtani a doktorjelölt publikációs listáját és a disszertáció, illetve a doktori cselekmény
alapjául szolgáló teljes publikációkat. A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell a doktori
iskola által előírt publikációs minimum követelmények kiszámításához szükséges adatokat
(pl. impakt faktor) cikkenként és összesítve is. Az elektronikusan elküldött verzió mellett
nyomtatott formában is beadható, de nem kötelező. A nyomatott példányt célszerű
spirálozott formában elkészíteni, a tetejére pedig egy publikációs listát kell lefűzni, amelyen
meg kell adni a többi publikációt is. A sorrend a listán: 1) a disszertációban felhasznált
közlemények, 2) egyéb publikációk, 3) konferenciák, absztraktok stb.
- A publikációs listán fel kell tüntetni az MTMT azonosítószámot.
- Kérjük feltüntetni minden cikknél az impakt faktort azokban az esetekben, ahol a
doktori iskola tanácsa előírja!
- Minden doktorjelöltnek a teljes disszertációt, a magyar és angol nyelvű tézisfüzetet – a
Dékáni Hivatalba történő benyújtást megelőzően – fel kell töltenie az SZTE Doktori
Repozitóriumába: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/. A doktorjelölteknek a feltöltés tényét
igazoló e-mailt haladéktalanul továbbítaniuk kell a Dékáni Hivatalba a doktori referensnek
címezve. A feltöltött anyag átfutási ideje 2-3 nap, ezért azonnal nem lesz látható a disszertáció
és a tézisfüzet.
A repozitóriumról bővebben: http://contenta.bibl.u-szeged.hu/
- A repozitóriumban - a doktorandusz adatainál - kötelező megadni az MTMT szerző
azonosítót.
- A Szegedi Tudományegyetem Doktori Szabályzata elérhető a következő címen:
https://u-szeged.hu/download.php?docID=58622

