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7. melléklet
A doktori értekezés, a tézisek és a kivonatok
formai követelményei

A doktori értekezést nyomtatott formában 5 azonos példányban fekete bırkötésben, valamint
elektronikusan rögzített változatban is be kell adni. A külsı kötéstáblán fel kell tüntetni:
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS, a szerzı neve, a készítés helye és a beadás éve. A hátsó
borítás belsı oldalára a bírálatok és az azokra adott válaszok elhelyezésre megfelelı fület,
vagy egyéb rögzítı megoldást javasolt elhelyezni.
Az értekezés elsı lapja üres, a második a címoldal. Ezen a fentieken kívül meg kell adni az
értekezés címét azt, hogy az értekezés a Pannon Egyetem mely doktori iskolája keretében
készült, illetve egyéni felkészülésnél azt, hogy melyik iskolához tartozik, továbbá képzés
esetén azt, hogy ki volt a szerzı témavezetıje.
Az értekezés harmadik oldalának mintája a 8. mellékletben található. Attól tartalmilag eltérni
nem lehet. Az ismert adatokat a szerzı tölti ki, a többinek helyet hagy.
Az értekezés részei:
– tartalomjegyzék,
– kivonatok címfordítással együtt (magyarul, angolul és egy másik világnyelven),
– szakirodalmi összefoglaló, a tárgyban eddig megjelent szakirodalom kritikus
értékelésével,
– kísérleti rész (a felhasznált anyagok, kísérleti módszerek pontos leírása), a kapott
kísérleti eredmények és azok értékelése, (különös tekintettel arra, hogy mely ismeretek
jelentenek elırehaladást az eddigi ismeretekhez képest),
– összefoglalás (ez részletesebb, mint a kivonat),
– a felhasznált szakirodalom jegyzéke (olyan módon, hogy annak alapján az idézett
dokumentum teljes biztonsággal azonosítható legyen),
– az értekezés legfontosabb eredményeit összefoglaló, számozott tézispontok magyarul
és angolul.
Az értekezés maximális terjedelme 250000 karakter. Ebbe a terjedelembe az ábrák, táblázatok
is beszámítanak. Nagy méréssorozatok részleteit általában nem szükséges közölni;
amennyiben a szerzı erre igényt tart, ezekbıl függelék állítható össze. A terjedelmi korlát alól
indokolt esetben a DIT felmentést adhat.
Az öt bekötött példány közül egy példányban a borítóhátsó cím negyedében, a bírálatok
elhelyezését lehetıvé tevı fület kell elhelyezni.
A tézis füzet rövid összefoglalást ad a kutatómunka elızményeirıl, a célkitőzésekrıl, az
alkalmazott vizsgálati/kísérleti módszerekrıl és pontokba foglalva az új tudományos
eredményekrıl (un. tézispontok), tartalmazza a szerzı azon publikációinak jegyzékét a
bibliográfiai adatokkal, amelyek a dolgozat témájához kapcsolódnak.
A tézisfüzetet magyar és angol nyelvő változatban egybe kötve, vagy külön-külön - a
meghívandók létszámától függı példányszámban - és elektronikusan rögzített formában
(külön-külön fájlban) is be kell beadni. A nyomtatott formából általában 30 példány elegendı.
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A magyar nyelvő kivonat összeállításának szempontjai:
- szerkezetét tekintve - legyen "önálló mő", amelynek gondolatvezetése
világos, stílusa egyszerő,
- az egyes bekezdések tartalmilag lehetıleg különüljenek el egymástól,
logikailag legyenek zártak,
- a szakkifejezések használata a kivonat szövegében legyen egységes és
világos,
- lehetıség szerint kerülni kell az egyes szám elsı személy használatát,
helyette használható pl. "a szerzı …", "a disszertáció …" stb.
- terjedelme ne haladja meg a 2.500 karaktert,
- tartalmazza a disszertáció megírását eredményezı konkrét munka, kutatás,
vizsgálat pontosan és nagyon röviden megfogalmazott célmeghatározását, tárgyát
/objektumát/, a kutatásban, vizsgálatban stb. alkalmazott eljárás/ok/, módszer/ek/
megjelölését - ha az eljárás, módszer új vagy módosított, akkor csak az újdonság
jellegét vagy a módosítás lényegét célszerő kifejteni, az elért konkrét eredményt, a már
megvalósult és a lehetséges alkalmazásokat.
A disszertáció tartalmára alapozva maga a szerzı ítéli meg, hogy a kivonatban a fenti
szempontok közül melyek érdemelnek bıvebb kifejtést, melyek vázlatosabbat, s melyek
hagyhatók el.
A kivonat ne tartalmazzon:
- bevezetést /a témaválasztás indoklását, a cím bıvebb kifejtését, ismert megállapításokat stb./,
- a disszertáció egyes fejezeteinek tematikus ismertetését,
- ábrákat, vegyületek szerkezeti képleteit.
Az angol és egy másik világnyelven írt kivonat összeállításának szempontjai:
- tartalma ne haladja meg a 8-10 sort,
- tartalmi szempontjai azonosak a fent leírtakkal, célszerő azonban a mondanivalót az
alkalmazott módszerre és az eredményre, illetve az alkalmazásra összpontosítani.
E kivonatok összeállításánál kitüntetett figyelmet kell szentelni a nyelvi helyességre, különös
tekintettel az angol és német szakkifejezések helyes használatára.

