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Beszámoló a doktori abszolutóriumhoz
Név:
Ösztöndíjas / Nem ösztöndíjas (aláhúzandó)
Doktori oktatási program:
Témavezető:
A disszertáció témája:
***
I. Publikáció
1. Bibliográfiai adatok
1. publikáció:

2. publikáció:

3. publikáció:

2. Az írás kivonata, összefoglalója
1. publikáció:

2. publikáció:

3. publikáció:

II. Oktatás
Az oktatott kurzus
1. címe:
2. kódszáma:
3. időpontja:
4. helyszíne:
5. hallgatói névsora:
6. tematikája:
7. olvasmánylistája:
III. Konferencián vagy egyéb tudományos rendezvényen tartott előadás
1. A rendezvény alapadatai:

2. Az előadás kivonata, összefoglalója:

Kreditérték:
IV. Szerkesztés
1. A kiadvány bibliográfiai adatai:

2. A végzett tevékenység ismertetése:

Kreditérték:
V. Tudományszervezés, oktatásszervezés
Beszámoló az elvégzett munkáról, a tevékenység leírása, az eredmények ismertetése:

Kreditérték:
VI. Külföldi kutatómunka
A kutatómunka részletes munkaterve és beszámoló az elvégezett munkáról, az elért eredményekről:

Kreditérték:

Kitöltési útmutató
I. Publikáció
1. Bibliográfiai adatok
A bibliográfiai leírás az intézetben és az irodalomtudományi folyóiratokban használatos egy, vesszőkkel tagolt mondat elvének feleljen meg, a következők szerint:
Önálló kötet esetében
megadandók az alábbi adatok, egymástól vesszővel elválasztva:
a kötet címe (kurziválva), a kiadás helye, a kiadó neve, a kiadás éve, lapszám (pl. 213 oldal).
Folyóiratpublikáció esetében
mgadandók az alábbi adatok, egymástól vesszővel elválasztva:
az írás címe (kurziválva), a folyóirat neve, az évszám és a konkrét szám megjelölése (pl. 2007. nyár vagy 2007/5), oldalszám (pl. 213–217).
Gyűjteményes kötetben, tanulmánykötetben megjelent publikáció esetében
megadandók az alábbi adatok, egymástól vesszővel elválasztva:
az ÍRÁS címe (kurziválva) = (azaz egyenlőségjel) a KÖTET címe (kurziválva), szerk. X. Y. (azaz a szerk. rövidítés után a kötet szerkesztőjének/szerkesztőinek neve), a kiadás helye, a kiadó neve, a kiadás éve, oldalszám (pl. 213–217).
Minden publikáció 8 kreditet ér, így nem szükséges egyenként feltüntetni a megszerzett kreditértéket.
2. Az írás kivonata, összefoglalója
Terjedelem: 600–1600 karakter (kb. fél oldal). Idegen nyelvű tanulmány esetében tetszés szerint magyar vagy idegen nyelven.
II. Oktatás
Megadandó az oktatott kurzus
1. címe
2. kódszáma
3. időpontja (a tanév feltüntetésével)
4. helyszíne (itt derüljön ki, ha NEM az ELTE-n, hanem más egyetemen oktatott kurzusról van szó)
5. hallgatói névsora
6. tematikája (röviden)
7. olvasmánylistája
Több oktatott kurzus esetén természetesen az 1–7. pont ismétlendő.
Minden kétórás kurzus 8 kreditet ér, így nem szükséges egyenként feltüntetni a megszerzett kreditértéket; max. 32 kredit szerezhető oktatással, azaz négy oktatott kurzust lehet beszámítani.
A 2006–2007-es tanévben az ösztöndíjas doktoranduszok NEM kaphatnak kreditet az általuk az ELTE-n oktatott órákért.


III. Konferencián vagy egyéb tudományos rendezvényen tartott előadás
1. A rendezvény alapadatai:
ide tartozhat a cím/téma; a rendezvény jellege; a szervező intézmény(ek); helyszín; néhány előadó stb.

2. Az előadás kivonata, összefoglalója:
600–1600 karakter (kb. fél oldal) terjedelemben.
Több rendezvény esetén az 1–2. pont ismétlendő. Kreditértéke változó, ezért mindegyiknél fel kell tüntetni, hány kreditet ítélt meg érte a témavezető!
IV. Szerkesztés
1. A kiadvány bibliográfiai adatai:
a címleírás módját lásd az I. pontban, a publikációknál.

2. A végzett tevékenység ismertetése:
500–1200 karakter (max. fél oldal) terjedelemben.
Ebbe a tevékenységi körbe sorolható köteteknek vagy folyóiratszámoknak, illetve bármilyen egyéb kiadványnak a szó szoros értelemében vett szerkesztésén kívül a fordítás (tudományos szövegé!; szépirodalomé csak akkor, ha közvetlenül kapcsolódik a disszertáció tárgyához), a sajtó alá rendezés, a bibliográfiakészítés, a recenzióírás stb.
Több ilyen tevékenység esetén az 1–2. pont ismétlendő. Kreditértéke változó, ezért mindegyiknél fel kell tüntetni, hány kreditet ítélt meg érte a témavezető!
V. Tudományszervezés, oktatásszervezés
Beszámoló az elvégzett munkáról, a tevékenység leírása, az eredmények ismertetése. Kreditértéke változó, ezért fel kell tüntetni, hány kreditet ítélt meg érte a témavezető!
VI. Külföldi kutatómunka
A kutatómunka részletes munkaterve és beszámoló az elvégezett munkáról, az elért eredményekről 600–1600 karakter (kb. fél oldal) terjedelemben. Kreditértéke változó, ezért fel kell tüntetni, hány kreditet ítélt meg érte a témavezető!



Az adatlap szerkezetét a kezelhetőség érdekében NE alakítsák át, tartsák meg ezt a felépítést.

