
Igazolás

Részlet ………………………………………………WJLF doktori iskola előkészítő hallgató
teljesítménybeszámolójából
Az e bejegyzéssel igazolt teljesítmény típusa
a közönség soraiban részt vett és HOZZÁSZÓLT egy WJLF által rendezett konferencián
(A konferencia fogalomba: itt és következőkben hozzáértjük a tudományos előadás.
tudományos könyvvita, stb műfajú rendezvényeket is!)
a közönség soraiban részt vett és HOZZÁSZÓLT egy Magyarországon másutt rendezett
konferencián
a közönség soraiban részt vett és HOZZÁSZÓLT egy külföldön rendezett, vagy
magyarországi, de idegen nyelvű konferencián
kerekasztalszereplőként részt vett egy WJLF által rendezett konferencián
kerekasztalszereplőként részt vett egy Magyarországon másutt rendezett konferencián
kerekasztalszereplőként részt vett egy külföldön rendezett, vagy magyarországi, de idegen
nyelvű konferencián
előadóként részt vett egy WJLF által rendezett konferencián
előadóként részt vett egy Magyarországon másutt rendezett konferencián
előadóként részt vett egy külföldön rendezett, vagy magyarországi, de idegen nyelvű
konferencián
kötetet (200000 karakternél hosszabb papíralapú vagy elektronikus művet, amit ő maga
írt, tehát nem szerkesztett stb) publikált
tanulmányt (30000 karakternél hosszabb papíralapú vagy elektronikus művet) publikált
kötetet (200000 karakternél hosszabb papíralapú vagy elektronikus művet) publikált
társszerzővel
tanulmányt (30000 karakternél hosszabb papíralapú vagy elektronikus művet) publikált
társszerzővel
interjukészítő , recenzióíró, fordító, dokumentumpublikálásnál lábjegyzetíró,
kerekasztalbeszélgetés szövegét érdemben gondozó szerepet töltött be
kötetet szerkesztett, WJLF "kontextusban"
kötetet szerkesztett másutt
kutatásban vett részt , WJLF "kontextusban". Csak az kutatás, aminek "objektív" (tehát a
képzési folyamattól független más kutatók számára is elérhető, hasznosítható) eredménye
is van, nemcsak, hogy a hallgató gyakorol!
kutatásban vett részt , másutt.Csak az kutatás, aminek "objektív" (tehát a képzési
folyamattól független más kutatók számára is elérhető, hasznosítható) eredménye is van,
nemcsak, hogy a hallgató gyakorol!
konferenciaszervezésben vett részt WJLF "kontextusban", pl. címlistát, témalistát állított
össze, videozott, tolmácsolt stb
konferenciaszervezésben vett részt más felsőoktatási, vagy tudományos intézményben
konferencia videobook kiadásban vett részt WJLF "kontextusban"
konferencia videobook kiadásban vett részt másutt
paletta kurzus előadáson (a doktori iskola előkészítő által szervezetten) megjelent,
hozzászólt.(2 kontaktóra, 8 óra készülés)
tudományelmélet és módszertan kurzus előadáson (a doktori iskola előkészítő által
szervezetten) megjelent, hozzászólt (2 kontaktóra, 8 óra készülés)
témavezetővel konzultált , min 45 perces célzott munkával, s a megbeszéltek szerint
témáján otthon dolgozott
más WJLF taggal konzultált , min 45 perces célzott munkával



meghírdetett doktori iskolai előkészítő szemináriumon (ilyen csak 2020 februártól lesz...)
vett részt
más - nem doktori iskola előkészítőnk által hírdetett, de témavezető által tanácsolt, illetve
kötelezővé tett - kurzuson vett részt
témavezetővel, vagy doktori iskola előkészítő vezetőjével e-mailben megbeszélt módon
segítséget nyújtott hallgatótársnak, vagy WJLF-s kollégának
tanórát tartott felsőoktatási intézményben
a WJLF által előírt más programmal töltött időt (pl évnyitó)
az általad kiválasztott paletta kurzus előadó által megadott 900-1100 oldalas szakirodalom
feldolgozásával teendő vizsga: 1 kontaktóra és 89 otthoni óra

EGYÉB…fel nem sorolt, de olyan tevékenység, amiért szerinted kreditet érdemelsz / amit a
kreditszerző lehetőségek közé elvileg is felvenni javasolsz!.

...................................................................................................................................................
A tevékenység, előadás stb címe, vagy tartalomra utaló címszerű tartalmi leírása, a tanulmány
címe stb:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Mennyi időt fordítottál erre (egy kontaktóra=45 perc) az igazoló előadó, kutató stb
társaságában? ("Társaságnak" számít, ha személyesen, telefonon, vagy skypon voltatok
együtt) Órában add meg, s csak egész számokat írj 1,5 óra helyett pl.írj 2 órát!..................

Mikor történt ez?.....................................

Mennyi időt fordítottál erre kontaktórán kívül - otthon, könyvtárban stb - (itt is 1 óra = 45
perc) az igazoló előadó, vezető kutató által is beláthatóan? Órában add meg, s csak egész
számokat írj! 1,5 óra helyett pl. írj 2 órát! ……………………………….

-----------------------
dátum

A fentieket a WJLF doktori iskola előkészítő
hallgatójaként felelősséggel állítom!

A fentieket – az adott munkaformát vezető
oktatóként, kutatóként, szerkesztőként
igazolom!

Hallgató aláírása Oktató, kutató, szerkesztő aláírása

nyomtatott betüvel nyomtatott betüvel


