DEBRECENI

EGYETEM

Ag rúr- és G azddl ko dtÍst udo móny o k C e ntr uma
Ag rárt udomány o k D o ktori Tan dcs

PÁt'vÁzATl Frlu ívÁs
A Debrece.ni Egyetem Agrár_ és Gazdálkodástudományok centrumának
Mezőgazdaság-, Elelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara pályáZatot hildet
doktori (Ph'D') képzésre nappali és levelező tagozat, valamint egyéni felkésziilés keretében.
PhD képzésleaz alábbi Doktorj Ískolííkbalehet jelentkezni.

Mezőgzzdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkorlási

Doktori Iskola
AllattenyésZtési Tudományok Doktori Iskola
a dok1ori iskola vezetőie Dr, Kovtics Andrús DSc

Hankóczv Jenő Nt'YénYtermesztési _. Kertészeti és
Elelmiszertudományi Doktori Iskola
a doktori iskola vezetóje: Dr. Győri zoltdn DSc
Kerpely Ká|mán Doktori Iskola
a doktori iskola vezetője: Dr. Nagy Júnos DSc
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A jelentkezéshez sZükséges dokumentumok
. kiti'ltött jelentkezési lap;
. ajelentkezési laphoz taÍlozó, alábbi számozott mellékletek:
1. a kutatási téma rövid ismertetése, indoklása egy oldal tededelemben;
2. ajánlólevél a tervezett témavezetótől;
3. szakmai önéletrajz;
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tudományos munkásságot igazoló publikációs jegyzék (ha van dokumentálható szakirodalmi

tevékenység, TDK dolgozat stb.);

egyetemi oklevél köZjegyző által hitelesített másolata (nem kell közjegyztivel hitelesítetni az oklevelet,
ha aá a Debreceni Egyetem, vagy annak valamely jogelód intéZménye állította ki), végzós hallgatóknál
a leckekönyvnek a tanulmányi osztály által hitelesített másolata;
idegen nyelwudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai;
erkölcsi bizonyítvány (a DE végzos hallgatói és alkalmazottjai kivételével);
a költségtédtéses képzésre valójelentkezés esetén csatoJrri kell még a munkahely:
- hozzájitulását a tanulmiínyok fol}tatásához;
- továbbá nyilatkozatát anól, hogy biáosíÚa-e a kutatás feltételeit;
_ vállalja-e a szabályzatban meghat{íTozott költségtédtési díj firranszírozását;
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ha a munkahely nem vállalja a költségeket, akkor a pályázó vagy más kötelezettségvállalónak
nyilatkozatát arról, hogy téIítia képzéSköltségeit.
a felvételi eljárási díj befiZetéséIól szó|ó igazolás (az eljárás díj Ósszege 9 500 Ft).

Jelentkezési lap és az eljárási díj befizetéséhez csekk a PhD irodában (4032 Debrecen, Böszörményi
ó-os szoba.) szereáető be.
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A pályázat benyújtásának határideje;2010. május 15.
A pályáZatot mellékleteivel együtt a PhD irodába kell leadni.
További inlormáció a Karközi Doktori Szabályzatban található, mely a következő honlapon érhető el:
httpf7ppla!.agluqideLhulzcrvezet/doktoli iskolak/index'html. A Doktori Iskolrík témakiírásatól és lehetséges
témavezetőilól azok titkfuságán, illetve weblapjiin lehet tájékozódni.
Debrecen, 2010' április 12.

