
II. Doktorandusz találkozó 
 

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola 2016. január 15-én 

megrendezte a második doktorandusz találkozóját, amelyen több aktuális 

téma is feldolgozásra került.  

A találkozót Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, a Doktori Iskola vezetője nyitotta 

meg és megnyitóbeszédében értékelte a doktori iskola rövid, de annál 

eseménydúsabb történetét. Az értékelőben elhangzott, hogy az Iskola 

történetében először a 2015. évben önálló szekciókat is tudott indítani négy 

különböző külföldi nemzetközi tudományos konferencián, melyeken 

doktoranduszaink tudományos értékű előadásokat tartottak a 

kutatási eredményeikről. A megnyitóbeszéd az Iskola címerét 

ábrázoló kitűző bemutatásával végződött.  

Az első témában Prof. Dr. Pokorádi László egyetemi tanár 

interaktív előadása hangzott el „Hogyha egyszer, majd... Egy 

vadász tanácsai a nyulaknak" címmel. Az előadás az értekezés 

megírásának indításától, a házi védésen, opponencián és a 

nyilvános védés forgatókönyvén 

keresztül számos tanáccsal szolgált a 

doktoranduszok számára. 

 

A második témában Berek László egyetemi könyvtárigazgató, 

doktorandusz előadása hangozott el „Hasznos tanácsok az MTMT 

használatára” címmel. A téma feldolgozása időszerű, mivel a 

doktoranduszok féléves beszámolójában a publikációk már csak abban az 

esetben fogadhatók el, hogyha szerepelnek a Magyar Tudományos Művek 

Tárába.  Az előadásban kifejtésre került az, 

hogy hogyan használjuk a Magyar 

Tudományos Művek Tárát. 

A harmadik témában Dr. Lazányi Kornélia egyetemi docens az e-

Bulletin angol nyelvű tudományos folyóirat Co-Editor-in-Chief-je 

tartott egy rövid ízelítőt a tudományos folyóiratban történő publikálás 

feltételeiről és lehetőségeiről. 

Az előadásokat követően a kötetlen beszélgetések keretében 

tapasztalat cserét folytattak a doktori iskola szerteágazó tudományos 

területein kutatásokat folytató doktoranduszok és a témákat hirdető 

tanárok. 
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A nagy érdeklődéssel való tekintettel a szervezők már megkezdték a márciusban megrendezésre kerülő 

III. Doktorandusz találkozó előkészítését, amely keretében aktuális biztonságpolitikai téma kerül 

feldolgozásra. 

 

A II. Doktorandusz találkozó résztvevői 
 

Találkozunk márciusban!              

 

Budapest, 2016. január 20. 
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