Tisztelt Hallgatók!
Az alábbiakban olvashatják a 2018. január 20-án megrendezésre kerülő Abszolutórium I.
Konferenciával kapcsolatos tudnivalókat:
Kérem Önöket, hogy a doktori programjukról, illetve a témájukban eddig elért
eredményeikről és a jövőbeli terveikről egy értékelő prezentációt állítsanak össze.
- Az eddigi eredmények bemutatásában térjenek ki a tudományos kérdésekre, a
hipotézis változatokra, a disszertáció témavázlatára, az abban folytatott elméleti és
módszertani kutatások eredményeire, valamint az előrehaladás menetére, időtervére.
Ismertessék azokat a problémákat, amelyek a disszertáció kidolgozásánál eddig
jelentkeztek és vélhetően a következő időszakban jelentkezni fognak. Egyértelműen
fogalmazzák meg azokat az igényeket, amelyeket a doktori iskolával szemben
elvárnak a disszertáció sikeres kidolgozásában.
Az értékelő beszámoló a doktori iskola vezetője és a néhány vezető oktató, valamint a
témavezetők jelenlétében történik 2018. január 20-án 9 órától.
Az Abszolutórium I. Konferenciára való jelentkezés az Önértékelés leadásával történik,
melynek határideje: 2017. december 15. (péntek) 15:00 (az önértékelést elektronikusan és
nyomtatott formában is kérem leadni a Doktori Iskola titkárságán).
Az Önértékeléssel kapcsolatos tudnivalók:
 Aki adott le önértékelést 2016 és 2017 júniusában, annak csak az azóta eltelt
időszak alatt történt eseményeket kell összegyűjtenie (tehát ne legyen olyan tétel
benne, ami a korábbi két önértékelésben már benne volt).
 Mindenki másnak a teljes eddigi doktori képzés alatt teljesítetteket kell
összefoglalnia.
 Az Önértékelés formátuma letölthető a Doktori Iskola honlapjáról:
http://rgdi.sze.hu/downloadmanager/index/id/407/m/2307. Kérem, hogy az itt
megadott formátumban készüljön el az önértékelés!
 Az értékelés az alábbi linken található Excel tábla szerint történik:
http://rgdi.sze.hu/abszolutorium
 Az Önértékelés mellé le kell adni a témavezető rövid értékelését is!
A témavezetők hivatalos értesítése a konferencia programjáról januárban történik e-mailben a
Doktori Iskola részéről.
Aki nem harmadéves és jelentkezik a konferenciára, annak a Tanulmányi- és
Vizsgaszabályzat 3. számú melléklete alapján külön eljárási díjat kell fizetnie: „Szervezett
képzési időn túli Abszolutórium I. Konferencia jelentkezés - 10.000Ft”. Ez az összeg a
NEPTUN rendszerben kerül kiírásra, és a korábbi tájékoztatásoknak megfelelően kell
befizetni.

Az Önértékelés alapján az Abszolutórium I. Konferencián minden hallgató kap egy igazolást,
melyben tájékoztatást kap az aktuális tanulmányai állásáról, illetve arról, hogy mit kell még
teljesítenie az abszolutóriumi igazolás kiadásához.
A 2018. júniusi Abszolutórium II. Konferenciára az a hallgató jöhet majd, aki minden
követelményt teljesített és megírta a disszertáció elméleti fejezeteit min. 3 ív terjedelemben.
Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a fentiekkel kapcsolatban, állunk rendelkezésükre a
titkarsag.rgdi@sze.hu e-mail címen.
Győr, 2017. október 5.
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