Doktori (PhD) képzés
2011 – 2012. tanév őszi félévének fontos dátumai
Regisztráció (Beiratkozás)
2011-05-16, 17:00 – 2011-09-11
2011-09-12-től 2011-09-15-ig nyomós indokkal a hallgatók személyesen is
iratkozhatnak a Doktori és Tudományszervezési Hivatalban. A személyes iratkozáshoz
szükséges egy A doktori (PhD) képzésre vonatkozó egyéni hallgatói kérelem kitöltése,
amely a www.btk.elte.hu honlapról letölthető.
Pénzügyi nyilatkozat megtétele

ETR-es felületen teszik közzé

Kurzusfelvétel
2011-09-12, 17:00 – 2011-09-30, 16:00
Az ETR-ben minden kurzust, az iskolarendszerű képzéseket, illetve a tudományos
modulokat is rögzíteni kell a megadott határidőn belül, kurzusfelvételre a határidőn túl
nincs lehetőség! A kurzusmeghirdetések minden esetben az adott doktori program
kompetenciájába tartoznak.
Kihagyás (halasztás) bejelentése
2011-05-16 – 2011-09-16
A félév halasztását személyesen is be kell jelenteni a Doktori és
Tudományszervezési Hivatalban. Ehhez szükséges a honlapon elérhető A hallgatói
jogviszony szüneteltetése című kérelem kitöltése. A kihagyás egy félévre szól.
Egymást követően maximum két félévet lehet halasztani, ebben az esetben mindkét
félév elején be kell jelenteni a kihagyást!
Költségtérítés mentességére, csökkentésére vagy részletfizetésre vonatkozó pályázat
benyújtásának határideje
2011-09-06 – 2011-09-29
A pályázat csak a honlapon elérhető formanyomtatványon (űrlapon) nyújtható be!
Határidőn túl érkezett, és mellékletek nélküli kérelmeket a bíráló bizottság nem bírál
el, és ezzel kapcsolatban méltányossági kérelmet sem lehet benyújtani.
Tanegység-befogadási kérelmek benyújtásának határideje 2011-09-29
A formanyomtatvány letölthető a www.btk.elte.hu doktori felületéről.
A költségtérítés befizetéséhez szükséges névre szóló készpénz-átutalási megbízás
(sárga csekk) átvételének kezdete
2011-10-14
Költségtérítés befizetésének határideje 2011-10-14 – 2011-10-31
Jelen határidő egységesen vonatkozik minden befizetésre (csekken való befizetésre és
a számlakérő nyilatkozat alapján elindított céges átutalásra is). Késedelmes befizetés
esetén 5600 Ft késedelmi díjat vetünk ki!
Indexfelvétel / indexleadás 2011-12-12-tól / 2012-02-06
Késedelmes indexleadás esetén 5600 Ft késedelmi díjat vetünk ki!

A szorgalmi időszak utolsó napja 2011. december 16.
Tájékoztatjuk a kedves hallgatókat, hogy a hiteles indexmásolat készítésére legalább
egy munkanapra van szüksége a Doktori és Tudományszervezési Hivatal
munkatársának. Ebből kifolyólag a hiteles indexmásolat készítésére vonatkozó
igényüket időben jelezzék.

