Pázmány Péter Katolikus Egyetem
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ÓRÁTLAN TANEGYSÉGEK ELVÉGZÉSÉT IGAZOLÓ ŰRLAP
PPKE BTK NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Tisztelt Témavezetők!
Az alábbi órátlan tanegységek megszerzéséhez témavezetői igazolás szükséges: kérjük, minden
adott tanegység Neptunban történő aláírása és hitelesítése előtt a „Témavezető megjegyzése”
rovatban pár sorban indokolják, milyen konkrét tudományos munka elvégzése történt az adott
félévben, amely okán az adott órátlan tanegység teljesítését elismerik. Egy munka többféle
címen/többféle tanegységként nem érvényesíthető. Csak a beiratkozás évében, illetve az azt
követő időszakban megjelent publikációk számolhatóak el, ugyanis a jelentkezés előtt
megjelent publikációkért a felvételin plusz pontszámot lehetett kapni. Publikációnál kérjük
megjelölni a megjelenés várható idejét és pontos helyét, konferenciáknál mellékelni a
meghívót, absztraktot, programot. Jelen igazolás nélkül (amely, elektronikus formátumából
adódóan, szabadon bővíthető) az adott jegy érvénytelen. Kérjük, hogy az igazolásokat a
doktoranduszok minden félév végén legyenek kedvesek a Doktori és Habilitációs Irodában
leadni.
Kutatási modul (48 kredit elvégzése kötelező)
Saját kutatáson alapuló tudományos publikációk (min. 16 kredit)
Idegen nyelvű lektorált könyv
BNY-DKL-01
Magyar nyelvű lektorált könyv
BNY-DKL-02
Idegen nyelvű tanulmány külföldi lektorált kiadványban
BNY-DKP-01
Idegen nyelvű tanulmány hazai lektorált kiadványban
BNY-DKP-02
Magyar nyelvű tanulmány hazai lektorált kiadványban
BNY-DKP-03
Tudományos recenziók
Recenzió idegen nyelvű könyvről
BNY-DKP-04
Recenzió magyar nyelvű könyvről
BNY-DKP-05
Saját kutatáson alapuló tudományos előadások (min. 10 kredit)
Idegen nyelvű konferenciaelőadás
BNY-DKKO-01
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Idegen nyelvű poszter
BNY-DKKP-01
Magyar nyelvű konferenciaelőadás
BNY-DKKO-02
Magyar nyelvű poszter
BNY-DKKP-02
Szerkesztői, segédszerkesztői tevékenység (max. 12 kredit)
Idegen nyelvű nem lektorált kiadvány szerkesztése
BNY-DKSZ-01
Magyar nyelvű nem lektorált kiadvány szerkesztése
BNY-DKSZ-02
Idegen nyelvű lektorált kiadvány szerkesztése
BNY-DKSZ-03
Magyar nyelvű lektorált kiadvány szerkesztése
BNY-DKSZ-04
Egyéb tudományos és tudománynépszerűsítő tevékenységek (max. 12 kredit)
Tudománynépszerűsítő közlemény
BNY-DKT-01
Nem saját kutatáson alapuló tudományos közlemény
BNY-DKT-02
Tudományos vagy tudománynépszerűsítő esemény
(konferencia) szervezése
BNY-DKT-03
Egyéb elismert tudományos vagy
tudománynépszerűsítő tevékenység
BNY-DKT-04
Oktatási modul (max. 12 kredit)
BNY-DKO-01

Egy egyetemi kurzus 1. (14*2 óra)

BNY-DKO-02
BNY-DKO-03

Egy egyetemi kurzus 2. (14*2 óra)
Oktatási asszisztencia
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