
 
 

 
 

PhD értekezés útmutatója 

MOME Doktori Iskola 

A designkultúra-tudományi doktori képzésben a művészettudományi PhD (designelmélet) címet elnye-

rők képesítése és disszertációs követelményei 

Lásd még: MOME Doktori Szabályzat 11. §. 

Kiadta: Tillmann József CSc egyetemi tanár, 2016, frissítve: 2022. 08. 01. 

 

A designkultúra-tudományi képzésben a művészettudomány doktora (PhD) címet a designelmélet terüle-

tén elnyerő hallgatók a tudományterületen folyó kutatói munkát érdemben előmozdító, önálló és eredeti 

kutatásra épülő – legalább öt- (200 000 N), legfeljebb tízíves (400 000 N) – disszertáció benyújtásával és 

nyilvános védésével tesznek tanúbizonyságot kritikai, elemző és kutatás-módszertani felkészültségükről. 

E cél elérése érdekében a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy hazai és nemzetközi értelemben magas 

szinten képesek 

- új kutatási célokat, kutatási területeket meghatározni; 

- tudományos munkájukkal a szakmai terület tudásának előmozdítására; 

- elméleti tevékenységük gyakorlati hasznosíthatóságának hatékony elősegítésére; 

- kiemelten színvonalas önálló tudományos kutatás gyakorlására, ezen belül 

 

Továbbá képesek 

- a megfelelő információforrások azonosítására és alkalmazására; 

- az adott szakterületen releváns elméleti koncepciók és módszertanok elemzésére, kontextualizálá-

sára, értékelésére és megalkotására; 

- szóbeli, írásos és vizuális prezentáció formájában jó stílusú, világos érvrendszerek megalkotására és 

koncepcióik szabatos artikulációjára; 

- elméleteik, koncepcióik és kutatási eredményeik hatékony kommunikációjára és oktatására, nyilvános 

szakmai fórumokon történő megvitatására és megvédésére; 

- a folyamatos szakmai naprakészség biztosítására, kutatásaik nemzeti és nemzetközi kontextualizálá-

sára,  



 
 

 
 

 

továbbá rendelkeznek 

- a kutatómunkához elengedhetetlen alapvető projektmenedzselési és erőforrás-gazdálkodási képessé-

gekkel, és alkalmasak 

- kutatási eredményeik tudományos, kulturális és üzleti hasznosíthatóságának előmozdítására. 

 

A benyújtás módja:  

Az értekezést négy bekötött példányban, nyomtatott formában kell benyújtani, illetve elektronikusan vé-

dett pdf file-ban.  

Az értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét és az értekezés címét, a témavezető nevét, tudo-

mányos/művészeti fokozatát, a doktori iskola nevét, a készítés helyét és idejét.  

PHD fokozat elnyeréséhez az értekezésen túl a jelölt szakmai életrajzát és az előírt, az MTMT alapján ké-

szített publikációs jegyzéket is be kell mutatni.  

A kinyomtatott és digitális formátumban beadott értekezés része az aláírt Eredetiségi nyilatkozat. Lásd 1. 

számú melléklet alább. 

Digitális formában három különálló, védett pdf A formátumú file-ban kérjük a következőket (konvertálás-

hoz tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=T72QukTFdtc): 

1. értekezés (szakmai életrajz, MTMT alapján készített publikációs jegyzék),  

2. tézisek magyarul (az értekezés címlapjával),  

3. tézisek angolul (az értekezés címlapjának angol nyelvű fordításával) 

4. Témavezetői nyilatkozat (társ-témavezetés esetén mindkét témavezetőtől) értekezés benyújtásá-

nak jóváhagyásáról. 

5. MOME Campus kártya leadása 

Az eljárás lezárása után az értekezésből egy-egy példányt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára 

és a Doktori Iskola őriz.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=T72QukTFdtc


 
 

 
 

1. számú melléklet:  

(Az értekezésbe kötve, aláírva kérjük beadni.)  

 

EREDETISÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………….. (szül. hely, idő: ……………………., anyja neve: …………………………, szem. ig. szám: 

……………………..), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola doktorjelöltje kijelentem, hogy a 

……………………………………….. ..................................című doktori értekezésem saját művem, abban a meg-

adott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos tartalommal, de 

átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.  

Kijelentem továbbá, hogy a disszertációt saját szellemi alkotásomként, kizárólag a fenti egyetemhez 

nyújtom be. 

Kelt: ……………………………….. 

 

……………………………………….. 

doktorjelölt aláírása 

  



 
 

 
 

2. számú melléklet:  

(Külön az értekezéstől, aláírva kérjük beadni.)  

TÉMAVEZETŐI NYILATKOZAT 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS BENYÚJTÁSAKOR 

 

Alulírott 

Név: 

Beosztás: 

Témavezetett neve: 

Értekezés címe: 

Ezúton nyilatkozom, hogy a doktorjelölt a MOME Doktori Iskola részére benyújtott doktori értekezé-

sét jóváhagyom, benyújtásra alkalmasnak ítélem. 

 

Kelt: ………………………………………… 

 

…………………………….. 

Témavezető aláírása 

 

 


