doktoranduszok ÉRTÉKELŐ LAPJA 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Hallgatói számára


PhD-hallgató neve: 					Neptun kódja:		
e-mail cím: 						 telefon: 				
Félév: 		 		 őszi/tavaszi* félév
Évfolyam: 	I. 	II. 	III.
Képzési forma:      állami ösztöndíjas/ egyéb ösztöndíjas/költségtérítéses (önköltséges)
Témavezető: 	 							
Kutatási téma címe: 							

Eddig szerzett kreditek száma:

1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
össz.
tanulmányi







oktatási







kutatási és publikációs







kutatási terv + kutatási beszámolók







Összesen










GSDI kreditszabályzata alapján:
6 félév alatt minimum 180 kreditet kell megszerezni az alábbi bontásban:
Tanulmányi munka: minimum 48 kredit.
	Oktatói munka: maximum 44 kredit (15 kontakt óra – 2 kerdit)
Kutatási terv kidolgozása (1. félév): 5 kredit
Félévenkénti szóbeli beszámoló 3-3 kredit (1-5 félév), 6. félév végén záróbeszámoló: 10 kredit. Összesen: 30 kredit!
Publikációs és kutatási tevékenység: minimum 58 kredit.



Kutatási és publikációs munka (adott félévre vonatkozóan):
A listán szereplő elemek részletes leírását kérem, mellékelje!

Megnevezés
Darab-szám
Melléklet sorszáma
DIT szabályzat alapján adható kredit / témavezető által javasolt kredit
nemzetközi, referált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)


20 /
hazai, referált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)


18/
nemzetközi, egyéb folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)


18/
hazai, egyéb lektorált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is) 


8/
nemzetközi konferencián, bíráló bizottság által előzetesen kiválasztott paper alapján tartott előadás (társszerzőként is)


10/
hazai konferencián, bíráló bizottság által előzetesen kiválasztott paper alapján tartott előadás (társszerzőként is)


8/
nemzetközi konferencián tartott előadás (társszerzőként is)


4/
hazai konferencián tartott előadás (társszerzőként is)


3/
nemzetközi konferencián tartott előadás alapján konferenciakötetben megjelent tanulmány (társszerzőként is)


4/
hazai konferencián tartott előadás alapján konferenciakötetben megjelent tanulmány (társszerzőként is) 


3/
részvétel nemzetközi kutatási programban (teamben)


10/
részvétel hazai kutatási programban (teamben)


8/
előadás saját kutatási témában


5/
nemzetközi ismeretterjesztő vagy nem szakmai folyóiratban megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)


5/
hazai ismeretterjesztő vagy nem szakmai folyóiratban megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)


3/
Összes kredit:


Az adott félévben végzett tevékenység: 

Oktatási tevékenység:
Tantárgy neve
Tárgykód
Óraszám









Összes kredit:




Tanulmányi tevékenység:
Tantárgy neve
Tárgykód
Kredit
Megjegyzés












Összes kredit:





Dátum:

								................................................................
     							                   PhD-hallgató

A témavezető szöveges értékelése:




Nyilatkozat:

........................................................PhD-hallgató időarányos feladatát teljesítette. Az eddig végzett tudományos tevékenysége alapján nevezett hallgatót teljes felelősséggel alkalmasnak tartom a doktori képzés, a kutatómunka folytatására.

Javaslom, hogy a PhD hallgató a fent részletezett publikációs és kutatómunkája alapján ……. kreditpontot, oktatási tevékenysége alapján …… kreditpontot kapjon erre a félévre.

Egyéb:


Dátum						 .............................................									témavezető




Dátum						 .............................................	
								DI vezető

Megjegyzés: Az Értékelő lap első három oldalát a hallgatónak kell kitöltenie minden félév végén, majd értékelésre a témavezetőjének, azt követően a DI titkárának kell átadnia (3 példány). A véleményezett és aláírt értékelő lap 1-1 példányát a DIT határozatot követően a DI titkára a hallgatónak és a Oktatási Igazgatóságnak megküldi legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napjáig.

(Csak 6. félévben kitöltendő!)
Nyilatkozat:

........................................................PhD-hallgató a tanulmányi kötelezettségének eleget tett, a teljesített kreditpont és a tudományos kutatómunkája alapján javaslom nevezett hallgató részére az abszolutórium kiadását valamint a következő szigorlati tárgyak kijelölését:

	Főtárgy:_____________________________________________________________

	Melléktárgy:_________________________________________________________

Megjegyzés:



Dátum						 .............................................									témavezető

 Az abszolutóriumot …..………………………….. –i dátummal szeretném kikérni.

							……………………………….
								PhD hallgató


Az abszolutórium kiadásával, valamint a szigorlati tárgyakkal egyetértünk. 


Dátum						 .............................................	
								DI vezető

Megjegyzés: Az Értékelő lap első három oldalát a hallgatónak kell kitöltenie minden félév végén, majd értékelésre a témavezetőjének, azt követően a DI titkárának kell átadnia (3 példány). A véleményezett és aláírt értékelő lap 1-1 példányát a DIT határozatot követően a DI titkára a hallgatónak és a Oktatási Igazgatóságnak megküldi legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napjáig.

MELLÉKLETEK példa!

1. sz. melléklet
Cikk címe:
Szerzők:
Folyóirat neve:
Év:
Szám:
ISBN:
Oldalszám:


2. sz. melléklet
Előadás címe:
Szerzők:
Rendezvény neve:
Ideje:
Helye:
Kiadvány neve:
ISBN/ISSN:
Oldalszám:


5. sz. melléklet
Témabeszámoló címe:
Ideje:
Helye:
Csatoltan: 
	előadás nyomtatott anyaga

jelenléti ív
	értékelés



6. sz. melléklet
Kutatási jelentés címe:
Szerzők:
Részvételi hányad:



