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Doktori szabályzat
14. számú melléklet
Doktori Oklevél

DLA/PhD IN ARTS OKLEVÉL
Mi, a Színház- és Filmművészeti Egyetem
Rektora és Doktori Tanácsa
köszöntjük az olvasót és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy

XY
aki ……………. városában az 19... év ……….. hó ….. napján
született, a művészet/ művészet-tudomány (színházművészet/film- és
videóművészet) /) magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel
gazdagító művelését és ezzel az önálló művészeti alkotótevékenységre való
alkalmasságát a jogszabályi rendelkezésekben és az Egyetem Doktori
Szabályzatában meghatározott módon kétséget kizáróan bizonyította. Erre
tekintettel, a törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva őt a mai napon
doktorrá avattuk, neki a színházművészetben/film- és
videóművészetben/művészet-tudományban a

„……………………………”
minősítésű

DLA/PhD in Arts fokozatot
ítéltük oda és a Doctor of Liberal Arts/PhD in Arts
cím, a „DLA/PhD”, vagy a Dr. rövidítés használatára jogosítottuk fel.
Ennek hiteléül ezt a DLA/PhD in Arts oklevelet Egyetemünk pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, s részére kiszolgáltattuk.
Kelt: Budapesten a 201... év ….. hónap …... napján.
P.H.
…………………..
Dr. M. Tóth Géza
Rektor

H- 1088 BUDAPEST, VAS UTCA 2/C

+36 1 31-88-111/148

…… ...…..……..……………
Huszti Péter
A Doktori Tanács Elnöke

WWW.SZFE.HU, DOKTORI@SZFE.HU

/Official Translation/

DLA/PhD IN ARTS CERTIFICATE
We the Rector of the University of Theatre and Film Arts and
the Board of Doctors
salute the reader and hereby officially certify that

XY
who was born in the town of …… on the ….th of ……… in 19……
has indisputably proven her/ his outstanding knowledge of the art of theatre/film
and video and has demonstrated her/his unique skills in the above mentioned
field and the ability to contribute with new achievements. Thus, by the right of
power invested with us by law today we initiate her/him into mastership and we
donate the

DLA/PhD degree
qualified as

” ……………………..”
and entitle the holder to use the title of

Doctor of Liberal Arts/Doctor of Philology in Arts
( abbreviated as DLA/PhD or Dr.).
We hereby issue this Certificate and certify it with the seal of our University and
our signatures.
Dated: …….201 . Budapest

…………………
M. Tóth Géza
Rector

1088 BUDAPEST, VAS UTCA 2/C

………………………………
Huszti Péter
President of the Board of Doctors

+36 1 338 4727

WWW.SZFE.HU

