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E G Y E T E M

Agrártudományok Doktori Tanács

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Egyetem
Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara
pótfelvételi pályázatot hirdet doktori (Ph.D.) képzésre
nappali és levelezı tagozat, valamint egyéni felkészülés keretében
Ph.D. képzésre az alábbi Doktori Iskolákba lehet jelentkezni:
Doktori Iskola
Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
a doktori iskola vezetıje: Dr. Kovács András, DSc
Hankóczy Jenı Doktori Iskola
a doktori iskola vezetıje: Dr. Kátai János, CSc
Kerpely Kálmán Doktori Iskola
a doktori iskola vezetıje: Dr. Nagy János, DSc

Tudományág
- állattenyésztési tudományok
- növénytermesztési és kertészeti
tudományok
- élelmiszertudományok
- növénytermesztési és kertészeti
tudományok
- regionális tudományok

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok
•
•

•

kitöltött jelentkezési lap
a jelentkezési laphoz tartozó, alábbi számozott mellékletek:
1. a kutatási téma rövid ismertetése, indoklása egy oldal terjedelemben
2. ajánlólevél a tervezett témavezetıtıl
3. szakmai önéletrajz
4. a tudományos munkásságot igazoló publikációs jegyzék
(ha van dokumentálható szakirodalmi tevékenység, TDK dolgozat stb.)
5. egyetemi oklevél közjegyzı által hitelesített másolata (nem kell hitelesítetni az oklevelet, ha azt a
Debreceni Egyetem, vagy annak valamely jogelıd intézménye állította ki), vagy végzıs hallgatók
esetében a leckekönyv/elektronikus index tanulmányi osztály által hitelesített másolata
6. idegen nyelvtudást igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatai (nem kell hitelesítetni a
bizonyítvány, ha azt az egyetemhez tartozó akkreditált nyelvvizsga központban szerezte)
7. erkölcsi bizonyítvány (a DE végzıs hallgatói és alkalmazottjai kivételével)
8. költségtérítéses képzésre jelentkezés esetén
a) nyilatkozat arról, hogy a pályázó vagy más kötelezettségvállaló téríti a képzés költségeit
(160 000 Ft/szemeszter)
b) csatolni kell a munkahely hozzájárulását a tanulmányok folytatásához és nyilatkozatát arról,
hogy biztosítja-e a kutatás feltételeit
felvételi eljárási díj befizetésérıl szóló igazolás (az eljárás díj összege 9 000 Ft)

Jelentkezési lap és az eljárási díj befizetéséhez csekk a PhD irodában szerezhetı be (4032 Debrecen,
Böszörményi u. 138. fszt. 6-os szoba).
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 25.
Helye: PhD Iroda
További információ a Karközi Doktori Szabályzatban található, mely a következı honlapon érhetı el:
http://portal.agr.unideb.hu/karok/mek/szervezet/doktori_iskolak/index.html A Doktori Iskolák témakiírásairól és
lehetséges témavezetıirıl azok titkárságán, illetve weblapján lehet tájékozódni.
Debrecen, 2014. szeptember 5.

Prof. Dr. Pepó Péter s. k.
az ADT elnöke

