A VÉDÉS KELLÉKEI
A doktori értekezés védéséhez szükséges,
a jelölt által a Doktori Irodába előzetesen és véglegesen eljuttatandó dokumentumok
Lásd az egyetem honlapján:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/a-corvinus-doktoriiskolakrol/dokumentumok/#
1. A témavezető által írt, a doktori iskola vezetőjének címzett kérelem, amelyben nyilatkozik a dolgozat
védésre alkalmasságáról, csak a szervezett képzésben részt vevők esetén.
2. A jelölt nyilatkozata az önálló szellemi alkotásról.
3. Közös munkák eredményeinek közlése esetén nyilatkozat a szerzőtársaktól.
4. A védési szándék jelzésekor minden dokumentumot (disszertáció, tézisfüzetek, ismertető, CV,
publikációs jegyzék) elektronikus formában, email-ben kell eljuttatni az EDI referensének. Az értekezést
és a tézisfüzeteket a későbbiekben nyomtatott formában is le kell adni (lásd az 5. pontban leírtak szerint).
5. Az értekezést és a magyar, ill. angol nyelvű tézisfüzeteket a Védési Bizottság kijelöléséről szóló
Határozat kézhezvételét követően 2 héten belül (az abban foglalt változtatási javaslatoknak megfelelően)
nyomtatott változatban is be kell nyújtani az EDI-be, a következők szerint, de online védés esetén az
esetleg csökkent példányszámokat egyeztetve az EDI-referenssel:
a. a doktori értekezést A/4-es méretben (kétoldalas nyomtatással) két fekete bőr- vagy
vászonkötésű, arany betűkkel feliratozott (gerincen is) formában, valamint egy példányt
spirálozott formában;
b. A Gazdálkodástani Doktori Iskola további egy példány fekete kötött, angol nyelvű
disszertáció leadását írja elő, az Egyetemi Doktori Tanács határozatát követően.
c. A magyar és részletes angol nyelvű tézisfüzet (A/5-ös méretben) példányszáma 5, illetve 2.
d. A tézisfüzetek szerkezeti felépítése a következő: I. Kutatási előzmények és a téma indoklása; II.
A felhasznált módszerek; III. Az értekezés tudományos eredményei (pontokba szedve); IV. Főbb
hivatkozások; V. A témakörrel kapcsolatos saját (ill. társszerzős) publikációk jegyzéke. A doktori
értekezés nyelvén írt (kivonat) tézis terjedelme 18-22 old. A másik, nem a doktori értekezés
nyelvén készített tézisfüzet olyan részletes kell legyen, hogy annak alapján egy bíráló meg tudja
ítélni a dolgozat színvonalát, azért a szükséges bizonyításokkal, igazolásokkal alátámasztva kell
tartalmaznia az értekezés legfontosabb megállapításait. Ha a jelölt önálló tanulmány(ok)ban is
megírta értekezése fontosabb részeit az adott nyelven, akkor ezeket csatolni kell a kivonathoz.
Ezeket a részeket a kivonatban nem kell részletezni, elegendő a csatolt tanulmányokra utalni.
6. Egy rövid ismertető („fülszöveg”, max. 1,5 oldal terjedelemben). Ebben kötelező jelleggel ki kell emelni
(pontokba szedni) a doktori értekezés új tudományos eredményeit.
7. Szakmai életrajz (ennek egy részletes, valamint egy nagyon rövid, a védésen felolvasandó változatára
is szükség van)
8. Publikációs jegyzék – pontozott formában: a formai követelményeknek megfelelően. Tagolás: 1.
tudományos könyvek, könyvrészek; 2. referált szakmai folyóiratcikkek; 3. Egyéb (jegyzetek, illetve részek, konferencia előadások, műhelytanulmányok, népszerűsítő kiadványok az egyéb csoportba
kerülnek). Külön csoportosításban az idegen nyelvű publikációk, ha több van, a magyar nyelvűhöz
hasonló tagolásban. Ha még nem jelent meg: a közlésre elfogadott tanulmányok befogadásának
igazolása a kiadótól (aláírás, pecsét). A pontozást a Doktori Iskola programvezetője végzi el.
9. Az értekezés védési díjának befizetését igazoló dokumentum.
A védés előkészítéséhez az EDI csatolja a doktori iskola által megküldött következő dokumentumokat
is: Szigorlati/komplex vizsga jegyzőkönyv, értekezéstervezet védés jegyzőkönyve + bírálatok

