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Nappali tagozatra

A  PhD  témakiírás  nyilvántartási  száma:  ........................…….............................................................

Témavezető  neve:  .........................................................…………….............................................................

Téma címe, nyilvántartási száma: ............………………………………………………………………… 

 ......................................................................................................................................................

Név  (születési  név  is):  ....................................................………….............................................................

Születési  hely,  idő:  ........................................................………….............................................................

Anyja  neve:  .....................................................................………….............................................................

Állampolgársága:  ............................................................………….............................................................

Lakcíme:  ..........................................................................………….............................................................

Értesítési  címe  (ha  más  mint  a  lakcím):  ........................….............................................................

 .........................................................................................………….............................................................

Telefon: .................................………. Email: ..…..............................................................................

1.  BSc  diploma  megszerzésének  helye  (egyetem,  kar,  szak),  éve,  hónapja:  

 .................................................................………….....................................................................................

 .................................................................………….....................................................................................

BSc  oklevél  száma:  ......................................…..…,  BSc  záróvizsga  végeredménye:  ………………

BSc diplomamunka  címe:  …………...........................................................................................................  

 .....................................………….................................................................................................................

MSc1 diploma  (várható)  megszerzésének  helye,  éve,  hónapja:  

 .....................................………….................................................................................................................

 .....................................………….................................................................................................................

MSc  oklevél  száma:  ......................................….…,  MSc  záróvizsga  végeredménye:  ………………

MSc diplomamunka címe: ....................……………..................................................................................... 

 ........................................................……………........................................................................................…

                                                               BSc és MSc záróvizsga eredmények átlaga (D):………….

Osztatlan  képzésben  diplomázottak  esetén  a  szigorlatok  tantárgyai,  eredményei:  

…………………….......….....................................................................................................................…  

............................................................................................................................…………………………

1 Osztatlan képzésben szerzett diploma adatait az MSc diploma soraiban lehet megadni



2.  Nyelvvizsga  megnevezése,  bizonyítvány  száma,  egyéb,  nyelvvizsgával  nem  igazolt

nyelvtudása:  ...........................................................................................................................…………......

 ................................................................................................................................................…………......

 ................................................................................................................................................…………......

3.  Eddig  végzett  tudományos  munka  adatai  (TDK,  demonstrátori  munka,  külföldi  félév,  stb.):  

 ...............................................................................................................................................…………...…

 ...............................................................................................................................................…………......

 ………….....................................................................................................................................................

 ………….....................................................................................................................................................

 ………….....................................................................................................................................................

 ………….....................................................................................................................................................

Budapest, 202... ………………..  
.....................................................

jelentkező aláírása

A ...................................................................... Tanszék véleménye (fogadókészsége):

A jelentkezési  lapon megjelölt  PhD témában  a  kutatás  feltételeit  biztosítjuk,  a  jelentkezőt  a  kutatási
feladat sikeres teljesítésére alkalmasnak tartjuk. 

Budapest, 202... ………………..  

............................................... ...............................................

tanszékvezető témavezető

Mellékletek:
o Önéletrajz
o Egyetemi oklevél másolata (ha már van)
o Leckekönyv másolata
o Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata
o TDK oklevél másolata
o Felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény (a csekk az Építőmérnöki Kar Dékáni 

Hivatalában beszerezhető)
o egyéb 

A  doktori  képzésre  vonatkozó  szabályzatok  megtekinthetők  a  Doktori  Iskola  honlapján:
http://phd.epito.bme.hu/phd  .  Ugyanitt  érhetők  el  az  adott  tanévre  meghirdetett  PhD témakiírások  is:
http://phd.epito.bme.hu/phd/temak (Az aktuális felvételihez kapcsolódóan beküldött témák elfogadásuk,
előre láthatóan december 10. után kerülnek ki.)

 A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot mellékleteivel együtt a BME ÉŐK Dékáni Hivatalába kell eljuttatni 
2022. december 20-i beérkezési határidővel: 1111.  Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3., K. épület, I. em. 
28.


