SZTE Doktori Repozitórium feltöltés lépései
SZTE Doktori Fokozatszerzés Szabályzata VI. fejezet 25. bekezdés értelmében „A
doktorandusz gondoskodik arról, hogy az értekezés és a tézisek – a nyomtatott példányok
benyújtását követően haladéktalanul – feltöltésre kerüljenek a Klebelsberg Könyvtár által
működtetett Doktori Repozitóriumba. A bírálati eljárás csak ennek megtörténte után kezdhető
meg. A védés meghirdetésével egy időben az illetékes kar vagy doktori iskola feltölti a védési
bizottság összetételét a Doktori Repozitóriumba. A védési bizottság összetételét fel kell
tüntetni a nyilvános vita meghívóin.”
Nemzeti Felsőoktatási Törvény 2011. évi CCIV. 53/A. § szerint
(1) A doktori értekezés - és annak tézisei - mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra
hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig
elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való
nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő
felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy
nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény
központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.
(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában az Adatbázisban, az általánosan
elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára
hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a
doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság
támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom,
oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot
tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell
nyilvánosságra hozni.
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lehetséges végrehajtani. Az oldalra történő bejelentkezést követően az új tétel gomb
megnyomása után ún. lapokon szükséges végighaladni a sikeres feltöltés érdekében.
Doktorandusz adatai lap:
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem

Doktori Iskola: Gyógyszertudományok Doktori Iskola
Tudományterület/tudományág: orvostudományok: gyógyszerészeti tudományok
Szerző publikációban használt neve: a hallgató nevét kell beírni, és az MTMT azonosítóját (az
ORCID kód kitöltése nem kötelező, csak ha a hallgató korábban már kapott ilyen kódot.)
A publikáltság lap:
Mű típusa: Disszertáció
Mű teljes szövege: Nyilvános
Az értekezés típusa: Doktori értekezés
A mű MTMT azonosítója mezőt nem kell kitölteni!
A disszertáció adatai lap:
A disszertáció címét kell beírni a csillagozott részhez (magyar és angol cím), és a
témavezető(ke)t (beosztás, tudományos fokozat, intézmény).
Védés adatai lap:
Ezen a lapon szükséges feltüntetni a PhD Védési Bizottság tagjait (elnök, 2 hivatalos bíráló,
bíráló bizottság titkára és tagja. Fel kell tüntetni az egyes tagok beosztását, tudományos
fokozatát, intézményt), illetve a védés dátumát (jövőbeli időpont).
A feltöltés lap:
A feltöltendő fájlok formátumának PDF-nek kell lennie.
Fájl tallózás → ki kell választani a disszertációt, majd le kell nyitni a részletes adatokat (+
jel), és itt a fájl leírásnál a disszertációt kell kiválasztani.
Fájl tallózás → ki kell választani a tézisfüzetet, majd le kell nyitni a részletes adatokat (+ jel),
és itt a fájl leírásnál a tézist kell kiválasztani. (Angol és magyar nyelvű tézis füzet esetében is
hasonlóképpen kell eljárni.)
Az embargó lejáratának dátuma mezőket üresen kell hagyni!
A szakterület lap:
A szakterület lapon a feltöltőnek teendője nincs, így tovább kell lépni a következő lapra.
A felvitt anyag benyújtása lap:
Ellenőrizzük a korábbi lapok adatait, ha minden megfelelő, akkor a felvitt anyag benyújtása
gombbal véglegesíthető a feltöltés.

bővebb információ: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/information.html

