
 

Győr, Egyetem térTelE-mail: radrienn@sze.hu 

Tisztelt Hallgatók! 

 

Az Abszolutóriumi Konferencia II.-re 2018. január 20-án, szombaton kerül sor, amelynek 

előfeltételeként a következőket kérem: 

 

- Önértékelés a három éves munkáról az alábbiak szerint: 

o aki 2016-ban és 2017-ben adott le éves önértékelést, annak csak az azóta eltelt 

időszakról kell elkészíteni a beszámolót 

o aki nem adott le, annak a teljes eddigi tevékenységéről kell beszámolnia 

o az Önértékelés formátuma a következő linken letölthető: 

http://rgdi.sze.hu/downloadmanager/index/id/407/m/2307  

o a publikációkat és a konferencia előadásokat az MTMT-be is fel kell tölteni, a 

teljes listát és az értékelő Excel táblát mindenkinek ki kell nyomtatnia az 

Önértékelés mellé, ennek hiányában nem lehet jelentkezni az abszolutóriumra. A 

konferencia és a publikációs kreditek kiszámolása csak ez alapján történik 

- a disszertáció tudományos kérdéseinek és hipotéziseinek megfogalmazása, azok 

részletes kifejtése (hipotézisek 5-9 között, részletes egy-egy oldalas kifejtése azoknak, 

irodalmi utalásokkal, kutatási módszertani megtámasztásokkal) 

- a tervezett disszertáció elméleti fejezete (terjedelem min. 3 ív) 

- a munkaterv, időterv a disszertáció elkészítéséről 

- a témavezető részletes értékelése az eddigi kutatási együttműködésekről, valamint a 

hipotézisekről, illetve a munkatervről 

 

Ezen dokumentumok leadása után lehet kezdeményezni az abszolutóriumra bocsátást, 

természetesen a tanulmányok hiánytalan teljesítését követően.  

 

A konferencián elő kell adni a kutatási hipotéziseket (maximum 15 percben), azokat kifejteni 

és ismertetni a munkatervet. Nem kérem az önértékelés bemutatását, azt írásban megkapom. 

 

http://rgdi.sze.hu/downloadmanager/index/id/407/m/2307


 

Győr, Egyetem térTelE-mail: radrienn@sze.hu 

Kérem, hogy a fenti dokumentumokat 2017. december 15-ig szíveskedjenek leadni a Doktori 

Iskola titkárságán (Postán: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. vagy 

személyesen: ÚT210-es iroda).  

A jelentkezési szándékot előzetesen 2017. december 1-ig kérjük bejelenteni! 

 

A dokumentumok kiértékelése után 8 munkanapon belül kapnak értesítést arról e-mailben, 

hogy ki jöhet a konferenciára előadni, azaz ki indulhat az abszolutóriumért.  

 

Aki a szervezett képzési időn túl jelentkezik a konferenciára, annak a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 3. számú 

melléklete alapján külön eljárási díjat kell fizetnie: „Szervezett képzési időn túli Abszolutórium II. Konferencia 

jelentkezés - 20.000Ft”. Ez az összeg a NEPTUN rendszerben kerül kiírásra, és a korábbi tájékoztatásoknak 

megfelelően kell befizetni. 

 

Győr, 2017. október 5.     

 

Prof. Dr. Rechnitzer János 

egyetemi tanár,  iskolavezető 


