
A doktori értekezés leadásának követelményei 

 

A doktori értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, 

kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka. Az értekezés végén kérjük minden 

esetben összefoglalni egy külön oldalon a kutatás új tudományos eredményeit (rezümé), 

megjelölve ehhez kapcsolódóan 5 kulcsszót magyar és angol nyelven.  

Az értekezést magyar vagy angol nyelven kell megírni, a védés nyelve a magyar.  

 

Formai követelmények 

 

Az értekezés fő szövegének terjedelme min. 120 oldal, és lehetőleg ne haladja meg a 180 oldalt. 

A terjedelembe nem számít bele a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a szövegközlés, a 

köszönetnyilvánítás és az ábrák, illusztrációk, rajzok vagy egyéb szemléltető anyagok 

(mellékletek, függelék), valamint a rezümé. Irányadó formai paraméterek (a terjedelemként fent 

megadott oldalszámok erre az esetre vonatkoznak): Times New Roman betűtípus, 12 pontos 

betűméret, másfeles sorköz, 2,5 cm-es, a bal oldalon 3 cm-es margó, oldalszámozás az oldalak 

alján, folyamatos számozással. Ezeknek a formai paramétereknek a betartása nem kötelező, 

csupán iránymutatásként, segítségül szolgál. 

A disszertáció tudományos mű, azaz feltétlenül tartalmaz hivatkozásokat, 

bibliográfiát/irodalomjegyzéket. A hivatkozástechnika lehetőleg az adott tudományterület, 

szakterület bevett gyakorlatát kövesse, mintául véve valamely elismert, meghatározó szakmai 

folyóirat (pl.: Magyar Pedagógia, Educatio, Pedagógiatörténeti Szemle stb.) jegyzetelési 

szabályzatát. 

A doktori értekezés belső címlapján a témavezető vagy a témavezetők nevét, a disszerens nevét 

és a dolgozat címét egyértelműen fel kell tüntetni. 

 

Az értekezéshez magyar és angol nyelvű, oldalszámozással, borítóval ellátott tézisfüzetet kell 

csatolni. Ennek utolsó oldalain fel kell tüntetni a disszerens korábbi, a tématerülethez 

kapcsolódóan már megjelent vagy megjelenésre elfogadott műveinek pontos könyvészeti 

adatait. 

 

Publikációs követelmények 

 

A védés előtt a doktorjelöltnek minimálisan öt, saját tudományos eredményeket tartalmazó 

közleménnyel kell rendelkeznie. Ezek között lennie kell legalább egy-egy 

a) idegen nyelvű/nemzetközi publikációnak 

b) elismert hazai folyóiratban megjelent publikációnak. 

Ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan a tudományterületenként elfogadható folyóiratok 

kiválasztásakor a Magyar Tudományos Akadémia tudományos bizottságainak elfogadott, és az 

MTA honlapján közzétett folyóiratok listáját tartjuk irányadónak: 

Az MTA II. Osztálya Pedagógiai Tudományos Bizottsága által elfogadott folyóiratlisták 

elérhetők itt: http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ii-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105379 

http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ii-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105379

