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Az értekezés formai követelményei 

 

Az értekezés nyelve – függetlenül a közlemények nyelvétől – magyar vagy angol lehet. 

JAVASOLT SZERKEZET 

 
(a) erre a célra írt, 100 oldalnál (32 sor, 70 leütés) nem terjedelmesebb (a 

címlapot, a tartalomjegyzéket és az irodalomjegyzéket is, de az ábrákat és 
táblázatokat nem beleértve!) önálló írásmű formájában,  

(b) erre a célra írt szöveggel összekötött, megjelent és/vagy közlésre elfogadott 
írásművek formájában. Mindkét esetben külön fejezetben tételesen fel kell 
sorolni a doktorandusz által a témában elért új eredményeket.  

(c) Az értekezésnek és a téziseknek egységes és igényes megjelenési formája 
érdekében be kell tartani a gyakorlatban már kialakult, illetve a Magyar 
Akkreditációs Bizottság által ajánlott és elvárt követelményeket. Ennek 
érdekében az értekezés és a tézisek elkészítése előtt konzultálni szükséges 
a PTE ETK Doktori Tanácsának titkárával. A formai követelmények 
röviden az alábbiak: 

 - A jelöltek a védés előtt készítsék el értekezésük téziseit, melyek a 
korábbi kandidátusi tézisekhez hasonlóan nagyjából egységesek legyenek.  

       - A tézisekben szerepeljen az értekezés alapjául szolgáló tudományos 
közlemények és kongresszusi összefoglalók jegyzéke. A tézisek, angol 
nyelven is, védés előtt megküldendők a PTE ETK Doktori Tanácsának, 
mert azok a védési jegyzőkönyv mellékletének részét képezik.  

 - Az értekezés az (a), vagy (b) pont szerint A/4 formátumban készüljön. 
Fedőlapján legyen rajta az értekezés címe, az, hogy "Doktori (PhD) - 
értekezés", a szerző neve, valamint alul: Pécsi Tudományegyetem, 
Egészségtudományi Kar, Pécs, az értekezés készítésének éve. Címoldalán 
a fentieken kívül szerepeljen a Doktori Iskola vezetőjének, a 
programvezetőnek és a témavezetőnek a  neve.  

 - A disszertációban is szerepeljen a tudományos közlemények és a 
kongresszusi előadások jegyzéke. 

 

MELLÉKELNI KELL MÉG: 

• Saját közlemények különlenyomatait 
• Az értekezés, a tézisek (tézisek angol és magyar nyelven) és az összefoglalók elektronikus 

változatát (doc, és lehetőség szerint pdf formátumban, mágneslemezen, vagy CD-n) 
• Egészségtudományi Doktori Iskola vezetőjének támogató levelét 
 


