
Ki az értekezés témavezetője?

a) A BME DHSz 10. § (3) szerint "A doktori téma kiírója az a PhD fokozattal (művészeti
téma esetén DLA fokozattal)  rendelkező oktató,  illetve kutató,  akinek témahirdetését  a
DIT jóváhagyta".

b) Nincs témavezetője azoknak a kérelmezőknek, akik nem voltak doktoranduszok. (Ne
tüntessék fel a disszertáción témavezetőként annak a nevét, aki esetleg sokat segített  a
kutatásban, ezt a tényt csak a köszönetnyílvánításban írják be.)

c) Ha a kérelmező volt doktorandusz (esetleg akár három évnél rövidebb ideig, vagy más
okból nem szerezte meg az abszolutóriumot), de a doktori eljárást az utolsó aktív féléve
után  több  mint  két  évvel  indította  el,  csak  akkor  tüntetheti  fel  az  értekezésen  a
témavezetője nevét, ha a témavezetőt a DIT korábban jóváhagyta, és az értekezés témája
nem tér el lényegesen a jóváhagyott témától. (A doktori képzés ideje alatt indokolt esetben
a DIT engedélyezhet témaváltást.)

d)  A  BME  DHSz  10.  §  (3)  szerint  "Ha  természettudományos  vagy  műszaki
tudományágban valaki több mint 7 évvel a doktori képzés megkezdése után indít doktori
eljárást,  akkor  csak  különleges  indok  esetén  kérelmezheti  az  EHBDT-nél,  hogy
disszertációján témavezetőt tüntethessen fel.”

e) Ha a doktorandusz a doktori képzés ideje alatt témavezetőt váltott, akkor csak annak a
témavezetőjének  a  nevét  tüntesse  fel,  akivel  az  eredmények  nagyobb  részét  elérte.
(Kivételes  esetben  –  ha  a  két  témavezető  szerepe  közel  egyenlő  volt  –  a  pályázó  az
értekezés  benyújtása  előtt  a  DIT-tól  megfelelő  indoklással  kérheti,  hogy  mindkét
témavezető neve szerepeljen az értekezésen.) 

f) Ha a doktorandusz az eredményeinek jelentős részét külföldön végezte, akkor  indokolt
esetben a külföldi vezetőjének a nevét is feltüntetheti az értekezésen.

g) A publikációk pontozásánál  akkor  is  csak egy (hazai)  témavezetőre  kapható meg a
társszerzői  kedvezmény,  ha  a  fentiek  szerint  több  témavezető  neve  is  szerepelhet  az
értekezésen.

h) A témavezetés feltüntetését a disszertáción és a tézisfüzeten az SzHBDT korábban nem
vizsgálta. A fentiek fényében korábbi ügyekben esetlegesen feltüntetett "témavezetések",
amelyekhez az EHBDT/SzHBDT/DIT előzetesen nem járult hozzá, természetesen szintén
nem minősülnek témavezetésnek. 


