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I. Általános rendelkezések
1. §
(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban
Nftv.), valamint a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a
habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a
Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban Egyetem) Szenátusa által
2017-ben (II. 09.) elfogadott Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak
alapján az Egyetem Általános Orvostudományi Kara (a továbbiakban
PTE ÁOK) az alábbi szabályzatot alkotja.
2. §
(1) A Pécsi Tudományegyetem doktori (PhD) fokozatot (a továbbiakban PhDfokozat), mint elérhető legmagasabb egyetemi végzettséget ítél oda azon
személyeknek, akikről megállapítja, hogy magas színvonalú, önálló
tudományos munka végzésére alkalmassá tevő elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkeznek és új tudományos eredményeket közöltek.
(2) A doktori (PhD) képzés (a továbbiakban PhD-képzés) a PTE ÁOK azon
alaptevékenysége, amellyel az arra felvett személyeket a PhD-fokozat
megszerzésére felkészíti.
(3) A PTE ÁOK azon tudományszakokon és azon tudományágakban folytat
PhD-képzést, amelyekre a Magyar Akkreditációs Bizottságtól
akkreditációt nyert (az egyes akkreditált tudományágakban folyó PhDképzés elnevezése a továbbiakban: Doktori Iskola).
3. §
(1) A PhD-képzés a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez
igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési,
kutatási és beszámolási tevékenység. A mesterképzést is folytató
képzőhelyeken tanulók közül a PhD-képzésben csak az vehet részt, aki
mesterfokozatot szerzett.
(2) A PhD-képzésre az a személy vehető fel, aki sikeres felvételi vizsgát tett,
illetve a felvételi követelményeknek megfelel.
(3) Teljes munkaidejű munkaviszonnyal rendelkező doktorandusz állami
ösztöndíjban nem részesülhet.

II. Az ÁOK Doktori Iskolái és az ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsa
4. § A Doktori Iskolák
(1) A szervezett PhD-képzés oktatási és kutatási keretét a Doktori Iskolák
alkotják.
(2) A PhD-képzés a Doktori Iskolákban folyik. Az egyes Doktori Iskolákban
folyó képzéssel kapcsolatos ügyeket a Doktori Iskola Tanácsa intézi. A
Doktori Iskolákon belül Doktori Programok hozhatók létre, ha
azoknak önálló témája és vezetője van és a létrehozásukkal kapcsolatos
feltételek fennállnak.
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(3) Az Egyetemi Doktori Tanácsba (továbbiakban EDB) belső tagként 1 – 1
főt a Doktori Iskolák delegálnak, az ÁOK szabályzataiban foglaltaknak
megfelelően azokat, akik a Doktori Iskolák vezetői.
(4) A Doktori Iskolák részt vesznek a PhD-képzésbe történő felvételi
szabályok kidolgozásában és a felvételi eljárás lebonyolításában,
valamint a fokozat odaítélésére vonatkozó javaslat kialakításában,
tevékenységükkel támogatják az ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsát
(továbbiakban ÁOK DHT).
(5) A Doktori Iskolák, illetve a területükön működő program- és témavezetők
a nekik juttatott normatív forrásokkal és saját bevételeikkel önállóan
gazdálkodnak.
5. § A Doktori Iskolák vezetői
(1) A Doktori Iskola vezetője (elnöke) az Egyetemmel teljes idejű
közalkalmazotti jogviszonyban álló, akadémiai doktor (D.Sc.)
tudományos fokozattal rendelkező egyetemi tanár lehet, személyére a
törzstagok tesznek javaslatot.
(2) A Doktori Iskola vezetője irányítja, képviseli az iskolát, koordinálja a
szakmai tevékenységet, javaslatot tesz a DHT-nak az iskola
akkreditációjára, fejlesztésére, illetve minden egyéb, a PhD-képzést
érintő fontos és általános kérdést illetően.
(3) Az iskola vezetőjének a feladata a képzés minőségének biztosítása, az
adminisztrációs feladatok ellátása, valamint az iskola képviselete az
ÁOK DHT-ban.
(4) Az iskola vezetőjének a munkáját segítő testület a Doktori Iskola Tanácsa,
amelyet a törzstagok választanak a programvezetők, valamint a
témavezetők közül.
(5) A Doktori Iskola Tanácsának hatáskörébe tartozó jogok és kötelességek:
(a) Kellő színvonalú kurzusok (előadások, gyakorlatok) meghirdetése,
megtartatása és a résztvevők vizsgáztatása.
(b) Kellő színvonalú tudományos munka végzésére alkalmas témák
meghirdetése, vezetésének biztosítása és eredményességének
ellenőrzése.
(c) A doktoranduszok tanulmányi és kutatási kötelezettségeinek kijelölése,
és teljesítésének ellenőrzése.
(d) A jelen szabályzat egyéb pontjai által a hatáskörükbe utalt egyéb
feladatok.
(e) Az ÁOK DHT-a, vagy elnöke által a hatáskörükbe utalt ad hoc
feladatok.
(f) Javaslattétel új doktori programok indítására.
(6) A Doktori Iskolák Tanácsait elnökeik hívják össze a szükséges
gyakorisággal, döntéseiket szótöbbséggel hozzák. Működésük egyéb
szabályait maguk állapítják meg. Döntéseiket - a szükséges
részletességgel - valamint a működésükkel kapcsolatos valamennyi
írásos anyagot meg kell küldeniük a DHT-a elnökének.
(7) A Doktori Iskola Tanácsának döntése ellen az ÁOK DHT-hoz lehet
fellebbezni.
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6. § A Doktori Iskolák oktatói
(1) A Doktori Iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező
egyetemi oktatók, kutatók, akiket a Doktori Iskola vezetőjének a
javaslatára az ÁOK DHT-a alkalmasnak tart oktatói, kutatói,
programvezetői és témavezetői feladatok ellátására.
(2) A Doktori Iskola oktatói a képzés keretében programok, illetve témák
indítására tehetnek javaslatot.
Programok, programvezetők
(3) Az új doktori programok akkreditálásának alapelvei:
Személyi feltételek:
(a) A képzési program vezetője olyan a Karon főállású egyetemi tanár vagy
habilitált docens lehet, aki a 70. életévét nem töltötte be
(b) A 2016/2017. tanév tavaszi félévében, valamint azt követően
meghirdetendő új képzési program esetében a program vezetőjének –
az (a) bekezdésben rögzített feltételek meglétén túl – akadémiai
doktori fokozattal kell rendelkeznie
(c) Az oktatók meghatározó része legyen az egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban.
(d) Az oktatók rendelkezzenek a feladatnak megfelelő szintű tudományos
minősítéssel.
(e) Legyenek meg a személyi és tárgyi feltételei annak, hogy a
doktoranduszok megkapják a rendszeres és folyamatos személyes
tudományos vezetést.
Tartalmi feltételek:
(a) A pályázat tudományos színvonala feleljen meg a nemzetközi
normáknak.
(b) A pályázat tematikája legyen kellően széles, hogy egyrészt
konvertálható tudást nyújtson, másrészt lehetővé tegye több
disszertáns egyszerre való oktatását.
(c) A pályázat bizonyítsa, hogy a doktoranduszok kutatómunkájának tárgyi
feltételei biztosítottak és anyagi fedezete rendelkezésre áll.
(d) A tanterv tartalmazzon megfelelő elméleti bevezetést, biztosítson
kitekintést a fontosabb határterületekre.
(e) A tanterv minőségének megítélését lehetővé tevő kidolgozottságú
legyen, legyen alkalmas egyéni megvalósításra.
(f) A tanterv tartalmazza a vizsgarendszert, amely koherens legyen a
kidolgozandó tematikával.
(4) A programvezető feladatai:
(a) A doktori program kidolgozása, gondozása és a doktori témák
meghirdetése.
(b) A doktoranduszok tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges
tárgyi, szakmai és anyagi feltételek biztosítása.
(c) A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok egyéni képzési
tervének, kutatási témájának jóváhagyása, a képzési tervek és kutatási
témák koordinálása, a témavezetők tevékenységének felügyelete.
(d) A program költségvetésével való gazdálkodás.
Témák, témavezetők
(5) A doktori téma vezetője az a legalább 5 éve tudományos fokozattal
rendelkező egyetemi oktató, illetve kutató, akinek a témahirdetését a
Doktori Iskola javaslatára az ÁOK DHT-a jóváhagyta és aki – ennek
alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz
tanulmányait, kutatási munkáját, valamint a doktoranduszok, illetve a
doktorjelöltek tudományos fokozatszerzésre való felkészülését. A
témavezető kijelölésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az
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összeférhetetlenség elkerülésére. Amennyiben a PhD-fokozatszerzés óta
nem telt el az 5 év, az ÁOK DHT-ának jóváhagyásával az alábbi
feltételek maradéktalan teljesítése esetén lehet egyetemi oktató, illetve
kutató doktori téma vezetője:
- legyen szakterületének dokumentálható módon kiemelt szakértője
(levelező szerzős és első szerzős Q1/D1-es publikációk). Klinikusok esetén
a szakorvosi képesítés megléte is szükséges.
- legyen önálló munkavégzést lehetővé tevő munkaköre, beosztása, illetve
ahol releváns, önálló laboratóriumi környezete,
- legyen olyan kutatási támogatása (vezető kutatóként), ami biztosítja saját,
és PhD hallgatója munkájának finanszírozását.
- legyen (legalább beadva) önálló egyetemen kívüli pályázata, amiből
látszik, hogy 3-5 évre előre képes tervezni kutató munkát, illetve reálisan
meg tudja ítélni az elérhető eredményeket.
(6) A témavezető feladatai:
(a) Meghirdeti a doktori témát
(b) Javaslatot tesz a doktorandusz egyéni képzési és kutatási tervére és
felelős annak színvonaláért és végrehajtásáért.
(c) Segíti a doktoranduszt tudományos munkájának a végzésében,
közlemények írásában, a doktori értekezés elkészítésében, támogatja
külföldi ösztöndíjak elnyerésében.
(d) Felelősséget vállal az elkészült doktori értekezés tartalmáért és azért,
hogy az értekezésben foglaltak a doktorandusz munkáján alapulnak.
(e) A doktorandusz leckekönyvében aláírásával igazolja a kutatási feladatok
teljesítését.
(7) Egy doktorandusz csak egy Doktori Iskola egy Doktori Programjában
kerülhet regisztrálásra. Amennyiben kutatási témájának eredményes
műveléséhez azonos, vagy más Doktori Iskolához tartozó Doktori
Program(ok) több témavezetőjének együttes részvétele szükséges, az
együttműködés feltételeiről az érdekelt témavezetők az érdemi munka
megkezdése előtt írásban rögzített szerződésben állapodnak meg. A
szerződésben ki kell térni arra, hogy
(a) a doktorandusz munkaidejét milyen arányban tölti el az egyes
témavezetők irányítása alatt,
(b) a doktorandusz kutatómunkájának végzését biztosító központi
pénzkeretet az érintett témavezetők milyen arányban vehetik igénybe,
és, hogy
(c) a Ph.D. tézisek benyújtásakor az elsődleges témavezető neve mellett a s
társ-témavezető neve is feltüntetésre kerül-e.
A szerződés csak az érintett Doktori Iskola, vagy Doktori Iskolák
Tanácsának együttes jóváhagyásával lép életbe.
Az aláírásokkal érvényesített szerződés egy példányát az ÁOK DHT-a
titkárságához be kell nyújtani.
(8) A PhD-képzés oktatói - többlet-munkájuk elismeréseként és arányában - a
PhD-képzés céljára az ÁOK rendelkezésére álló pénzösszeg terhére
díjazásban részesülhetnek.
7. § Az ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsa
(Kari Tudományterületi Doktori Tanács)
(1) A tudományterületi Doktori Tanácsokat az egyes, szakmailag illetékes
karok Doktori Iskolái hozzák létre. Szakmailag az a kar tekinthető
illetékesnek, amely a doktori iskola vezetőjét foglalkoztatja.
(2) A Doktori Tanácsok a kari tanácsok állandó bizottságaiként működnek.
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(3) Az ÁOK DHT-nak az elnökét a kar akadémiai doktorai vagy
akadémikusai közül az ÁOK Tanácsa választja. A DHT tagjai a
programvezetők, illetve az alapító törzstagok közül kerülhetnek ki a
Dékán megbízása alapján a DHT Elnökének, illetve a Doktori
Iskoláknak a javaslatát figyelembe véve. Az elnök és a tagok
megbízásukat a kar dékánjától kapják a dékáni ciklus időtartamára.
(4) A DHT-nak négy külső szavazati jogú tagja van, akinek a személyére a
Doktori Iskolák véleménye alapján a DHT-a tesz javaslatot a
dékánnak. Külső tag az lehet, aki az Egyetemmel foglalkoztatási
jogviszonyban nem áll, de tudományos fokozattal rendelkezik.
(5) A DHT-nak egy szavazati jogú tagját a PhD-képzésben részt vevő
hallgatók választják.
(6) A Doktori Tanácsok az EDB által átruházott hatáskörben
(a) döntenek a fokozatszerzési eljárások indításáról, a doktori szigorlat
tárgyairól, egyes követelmények helyettesíthetőségéről vagy azok alóli
felmentésekről.
(b) a Doktori Iskolák javaslatára kijelölik a szigorlati bizottságot, a
bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, továbbá jóváhagyják a
doktori témavezetők, programvezetők és a Doktori Iskola oktatóinak
személyét
(c) véleményezik és egyetértésük esetén a Kari Tanács elé terjesztik a
Doktori Iskola létesítésére irányuló kezdeményezést
(d) javaslatot tesznek az EDB-nek, az Egyetemen folytatott PhD-képzések
fejlesztésére, átalakítására, a doktori képzéssel kapcsolatos egyetemi
stratégia kialakítására
(e) döntenek a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően
megkezdő hallgatók esetében a komplex vizsga elméleti részének
tárgyairól, egyes követelmények helyettesíthetőségéről vagy azok alóli
felmentésekről. A Doktori Iskolák javaslatára kijelölik a komplex vizsga
bizottságot, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat.
(7) Az ÁOK DHT-nak PhD-képzéssel kapcsolatos hatáskörébe tartozó jogok
és kötelességek:
(a) A PhD-képzés és a PhD-fokozatszerzés Doktori Szabályzatának,
valamint módosításainak, továbbá mellékleteinek kidolgozása és
elfogadásra való felterjesztése a Kari Tanácshoz.
(b) Az ÁOK-ról akkreditációra benyújtandó, módosítandó vagy
megszüntetendő Doktori Iskolákra, illetve azok vezetőire vonatkozó
javaslatok előterjesztése az EDB-hoz.
(c) Javaslattétel a PhD-képzésbe történő kari felvételi lehetőségek
meghirdetéséről.
(d) Döntés az ösztöndíjas helyek karon belüli elosztásának elveiről.
(e) Döntés a PhD-képzésbe való felvételről, a felmentésekről, a PhDfokozat megszerzésére való jelentkezésről, a doktori szigorlat
tárgyairól, a felvételi-, szigorlati-, és bírálóbizottságok elnökeiről és
tagjairól. Döntés a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt
követően megkezdő hallgatók esetében a komplex vizsga elméleti
részének tárgyairól, a felvételi-, komplex vizsga-, és bírálóbizottságok
elnökeiről és tagjairól.
(f) Javaslattétel a PhD-fokozat odaítélésére, külföldi tudományos fokozatok
honosítására, a kitüntetéses doktorrá avatásra.
(g) A Doktori Iskolai Tanácsok működésének koordinálása, valamint
döntéseinek jóváhagyása.
(h) Javaslattétel a PhD-képzés illetve a PhD-fokozat odaítélés eljárási
díjainak és a képzési hozzájárulás nagyságának megállapítására az
Egyetemi és a Kari Doktori Szabályzatban foglaltak
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figyelembevételével.
(i) Döntés a Doktori Iskolák javaslata alapján új programok, ill. oktatók
akkreditálásának kezdeményezéséről.
(j) Javaslattétel a PhD-képzésben, illetve a PhD-fokozat odaítélésében
résztvevők tiszteletdíjának megállapítására.
(k) A PhD-képzés céljára az ÁOK rendelkezésére álló pénzösszeg (központi
támogatás, eljárási díjak, stb.) elosztása a saját, illetve az egyes
doktoranduszok képzése számára rendelkezésére álló keretekre, és a
saját rendelkezésére álló pénzösszeg felhasználása.
(l) Az ÁOK-n folyó, a PhD-képzéssel kapcsolatos mindennemű tevékenység
ellenőrzése.
(m) A jelen szabályzat egyéb pontjai által a hatáskörébe utalt egyéb
feladatok.
(n) Az ÁOK Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve annak mellékletei,
valamint a dékán által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok.
(o) Az ÁOK DHT-a akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező
tagjainak legalább kétharmada jelen van. Személyi döntések
meghozatalakor a határozatképességhez szükséges a döntésben
érintett Doktori Iskolát képviselő tag jelenléte is.
(8) Az ÁOK DHT-át az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja
össze a szükséges gyakorisággal, a napirendi pontokat ismertető levél
útján. Az ÁOK DHT-nak üléseire a dékáni vezetés illetékesei is
meghívót kapnak. Az DHT döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben titkos
szavazás szükséges. Szükség esetén a tárgyalt témával kapcsolatban
érintett személyek is meghívhatók az ülésre.
(9) Az ÁOK DHT-nak az egyes doktoranduszokkal kapcsolatos személyi
döntései meghozatalában nem vehet részt olyan személy, akivel
függelmi vagy hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az ügy
tárgyilagos bírálata nem várható el.
(10) Az ÁOK DHT-nak döntései ellen az EDB-nál lehet fellebbezéssel élni, az
EDB döntései ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a Rektor
hatáskörébe tartozik. Az Egyetem, illetve a Rektor döntésével
kapcsolatban a doktorandusz jogorvoslattal élhet az Egyetemi Doktori
Szabályzat 14.§-ában foglaltak szerint.
(11) Az ÁOK DHT kialakítja a PhD-képzés és PhD-fokozatszerzés
minőségbiztosításának elveit és módszereit. Ennek alapján
folyamatosan figyelemmel kíséri a Doktori Iskolák működését.
Munkájához felhasználja a dokoranduszok és a fokozatot szerzettek
véleményét, szükség esetén külső szakértőt kér fel.
(12) Az ÁOK DHT-a működéséről, különösen a felvételi eljárásról az oktatási
év végeztével az Orvoskari Hírmondóban összefoglalót tesz közzé.

III. A Doktori Iskola létesítésének eljárási rendje
8.§
(1) A PhD-képzés kizárólag Doktori Iskola keretében folytatható. A Doktori
Iskola létesítéséről az Egyetem Szenátusa dönt az Egyetemi Doktori
Szabályzatban foglaltak szerint.
(2) A PhD-képzés indítását a Szenátus a Nftv. 12.§(3) bekezdése hd)
pontjaiban és a Nftv. 53-53/A.§-ában meghatározott rendelkezések
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figyelembevételével engedélyezi.
(3) A Doktori Iskola létesítéséhez meg kell jelölni azt a tudomány- és képzési
területet, amelyben a képzést folytatni kívánják
(4) Doktori Iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A
törzstagok több mint felének (legalább négynek) egyetemi tanári
címmel kell rendelkeznie. Egy személy egyidejűleg csak egy Doktori
Iskolában lehet törzstag.
(5) A törzstagság feltételével és a törzstagok feladataival, valamint az iskola
létesítésének a folyamatával részletesen az Egyetemi Doktori
Szabályzat 16-17-18-19.§-ai foglalkoznak.
(6) A Doktori Iskola létesítésére vonatkozó kérelmet a vezetőnek javasolt
személy - a Doktori és Habilitációs Tanács és a Kari Tanács egyetértése
esetén – a Rektoron keresztül az EDB jóváhagyását követően terjeszti a
Szenátus elé.

IV. A PhD-képzés szervezett formái
9. §
(1) A PhD-képzés nyelve magyar, de az Egyetem idegen nyelven is
meghirdethet és folytathat PhD-képzést.
(2) A PhD-képzés időtartama egységesen 36 hónap, amely féléves
beszámoltatási szakaszokra (továbbiakban: félév) bontható. Első félév
szeptember l. és január 31. közötti, a második félév február 1. és
augusztus 31. közötti időszak.
(3) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
hallgatók esetében a PhD-képzés időtartama nyolc félév, amely féléves
beszámoltatási szakaszokra (továbbiakban: félév) bontható. Első félév
szeptember l. és január 31. közötti, a második félév február 1. és
augusztus 31. közötti időszak. A PhD-képzés képzési és kutatási,
valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A PhD-képzés során, a
negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a
kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex
vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási
előmenetelt.
(4) A szervezett PhD-képzésre felvételt nyert személy (továbbiakban:
doktorandusz) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói
jogviszony a beiratkozással jön létre. A doktorandusz köteles a félév
első napjáig beiratkozási kötelezettségének eleget tenni. A beiratkozott
hallgatóról az ÁOK DHT-nak titkársága (továbbiakban: PhD és
Habilitációs Iroda) törzslapot állít ki, és gondoskodik a doktorandusz
adatainak a Neptun felsőoktatási tanulmányi rendszerben (a
továbbiakban: TR) történő rögzítéséről.
(5) A doktorandusznak a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról,
hogy a PhD-képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos egyetemi
szabályzatot és a doktori iskola ajánlott tantervét áttanulmányozta, s
azok alapján jogait és kötelezettségeit megismerte. A doktorandusz a
beiratkozáskor leckekönyvet kap és diákigazolványt igényelhet.
(6) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség,
a hallgató azonban köteles minden félév elején a tanulmányai
folytatásáról nyilatkozni a PhD és Habilitációs Irodánál, amely a
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hallgató adott félévre vonatkozó hallgatói státuszt rögzíti a TR-ben.
(7) Ha a doktorandusz úgy nyilatkozik, hogy a következő félévben hallgatói
kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya
szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem
lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a
hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre csak az
első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor.
(8) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói
jogviszonyból eredő kötelezettségeinek, szülés, továbbá baleset,
betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget
tenni. Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi
büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától. Szünetel a hallgatói
jogviszony továbbá az önkéntes tartalékos katonai tényleges
szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettségek
alól. Az erre vonatkozó hivatalos igazolást a hallgató köteles a tényleges
szolgálatteljesítés megkezdését megelőzően a PhD és Habilitációs
Irodához benyújtani. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem
kell alkalmazni a (7) bekezdésben meghatározott korlátozásokat.
10. §

A. Állami ösztöndíjas szervezett PhD-képzés
(1)

A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő
doktorandusz hallgatói jogviszonya megszűnik a hatodik aktív félév
utolsó napján, mely tavaszi félév esetén adott év augusztus 31. napja. A
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
doktorandusz hallgatói jogviszonya megszűnik a végbizonyítvány
(abszolutórium) megszerzésével, illetve a nyolcadik aktív félév utolsó
napján. A nyolcadik aktív félév utolsó napja tavaszi félév esetén adott
év augusztus 31. napja.

(2) A DHT határozatával megszűnik a doktorandusz hallgatói jogviszonya
(a) amennyiben a doktorandusz egymást követő két alkalommal nem
jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, a döntés jogerőre
emelkedésének napján,
(b) amennyiben a doktorandusz a hallgatói jogviszony szünetelését
követően nem kezdi meg tanulmányait, a döntés jogerőre emelkedésének
napján,
(c) a doktorandusz a végbizonyítványt (abszolutóriumot) a beiratkozástól
számítva, a képzési idő kétszerese alatt – egyaránt számítva az aktív és a
passzív féléveket is – nem szerzi meg, a tanulmányait a 2016/2017.
tanévben, illetve ezt követően megkezdő doktorandusz a beiratkozástól
számítva öszesen 14 félév alatt (a képzési és kutatási szakaszban 8 félév,
a kutatási és disszertációs szakaszban 6 félév) – egyaránt számítva az
aktív és a passzív féléveket is – nem szerzi meg,
feltéve minden esetben, hogy a hallgató figyelmét – legalább egy
alkalommal – postai úton vagy személyesen átadott irat útján felhívták
arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és
tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. Ezen felszólításnak az
a) és a b) pont esetében azon félév megkezdését megelőzően legalább 30
nappal kell megtörténnie, amikor a mulasztás jogkövetkezménye
esedékes, a c) pont esetében pedig azon félév megkezdését megelőzően
legalább 30 nappal kell megtörténnie, amely félévben a hallgató a
végbizonyítványt még megszerezheti.
(d) Ha a tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezt követően
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megkezdő doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség
elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján hallgatói jogviszonya
megszűnik.
(3) A három éves, a 2016/2017. tanévtől négy éves ösztöndíj elnyeréséhez a
pályázónak (jelöltnek) az Egyetem hatályos, a PhD-képzésbe történő
felvétel szabályainak meg kell felelnie.
(4) A sikeres felvételi eljárás és döntés után a doktorandusz szervezett
képzésben vesz részt.
(5) A doktori ösztöndíjas – a beiratkozás után – az Egyetemmel hallgatói
(doktoranduszi) jogviszonyba kerül, leckekönyvet és diákigazolványt
kap.
(6)

A nem állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatói jogaira és
kötelezettségeire a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszokra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

B. A nem állami ösztöndíjas szervezett PhD-képzés
(1) Az Egyetem az érintett doktori tanács javaslatára írásos megállapodást
köthet társadalmi-, egyházi és gazdálkodó szervezetekkel, továbbá
alapítványokkal,
közalapítványokkal,
köztestületekkel
és
magánszemélyekkel doktori ösztöndíj(ak) létesítéséről.
(2) A megállapodást az ösztöndíjat létesítő, arra jogosult megbízottja, az
Egyetem nevében a Rektor köti. A megállapodásban az Egyetem csak a
képzésre és nem a fokozatszerzésre vállal kötelezettsége.
(3) Megállapodás köthető nyílt (megpályázható) vagy zárt (doktori iskolának
vagy személynek felajánlott) ösztöndíjról is. Utóbbi esetekben a
megállapodáshoz az érintett doktori iskola vezetőjének aláírása is
szükséges.
(4) A megállapodásban rögzíteni kell az ösztöndíj havi összegét (az éves
növekmény mértékét), továbbá azt, hogy az ösztöndíjat a megbízó
milyen ütemezésben utalja át az Egyetemnek, valamint azt is, hogy az
ösztöndíj forrása legalább 3 éves időtartamra, a tanulmányaikat a
2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő doktoranduszok
esetében 4 éves időtartamra rendelkezésre áll. Az ösztöndíj kifizetéséről
az Egyetem gondoskodik.
(5) A megállapodás tartalmazhat rendelkezést a pályázó felvételéről, a kutatás
támogatásáról és a doktorandusz költségtérítési díjának átvállalásáról
is.

C. Idegen nyelven történő szervezett nappali PhD-képzés
(1) Az ÁOK lehetőséget biztosít idegen nyelven történő nappali PhD-képzésre
(jelenleg angol, illetve német nyelven).
(2) Az idegen nyelven történő nappali PhD-képzéssel kapcsolatos tartalmi és
szakmai
követelmények
(felvétel,
eljárás,
adminisztráció,
fokozatszerzés) azonosak a magyar nyelvű állami ösztöndíjas képzésnél
leírtakkal.
(3) A három éves, a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően
megkezdő doktoranduszok esetében 4 éves idegen nyelvű nappali PhDképzés időtartama alatt a doktoranduszok gondoskodnak a nálunk
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történő tartózkodás anyagi feltételeiről (lakhatás, megélhetés, stb.).
(4) A három éves, a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően
megkezdő doktoranduszok esetében 4 éves nappali képzés időtartama
alatt a doktorandusz évi 12000 (tizenkétezer) USD összeget fizet a
képzés anyagi és pénzügyi költségéhez történő hozzájárulás címén.
(5) Amennyiben a doktorandusznak a (4) pontban foglalt költségét valamilyen
szervezet, alapítvány vagy állami hatóság vállalja és ez egyéb
vonzatokkal (pl. adó, biztosítás, stb.) is jár, akkor a pénzügyi
hozzájárulás mértékét úgy kell megállapítani, hogy az évi 12000 USD
nettó összegben kerüljön az egyetem számlájára.
(6) Az évi 12000 USD egyetemi felhasználása során a mindenkori érvényes
egyetemi és kari szabályokat kell mérvadónak tekinteni.
(7) Az egyetemi és kari levonások után a 12000 USD-ból maradt hányad a
doktorandusz tudományos tevékenységét segíti az illetékes program és
témavezető véleménye alapján történő felhasználással.
(8) Az ÁOK a DHT működése és irányítása révén gondoskodik az idegen
nyelvű képzés feltételeiről, beleértve az idegen nyelvű kurzusok
megtartását is.
(9) A Stipendium Hungaricum magyar állami ösztöndíj keretében idegen
nyelven történő nappali PhD-képzéssel kapcsolatos tartalmi és szakmai
követelmények (felvétel, eljárás, adminisztráció, fokozatszerzés)
azonosak a magyar nyelvű állami ösztöndíjas képzésnél leírtakkal.
Egyéb követelmények tekintetében a Stipendium Hungaricum Program
Működési Szabályzata az irányadó.

A nappali és levelező képzés, egyéni felkészülés
11.§
(1) A PhD-képzés segíti a doktoranduszt a PhD-fokozat megszerzéséhez
szükséges tudás és az önálló kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek
érdekében a doktorandusz tudományos képzésben vesz részt, továbbá
egyéni kutatómunkát végez.
(2) A PhD-képzésben részt vevő hallgató oktatói feladatokat is vállalhat, mely
azonban nem képezi a tanulmányi kötelezettség részét. A doktorandusz
számára a megfelelő mértékű oktatási feladat a szakmai fejlődése
szempontjából is hasznos. Előadás tartása nem javasolt, de a
doktorandusz vezethet önállóan, vagy tapasztalt oktatóval együtt
gyakorlatot vagy szemináriumot.
(3) A hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségekkel függ össze az a
munkavégzés, amikor a doktorandusz részt vesz az Egyetemnek az
oktatással, kutatással összefüggő tevékenységében. A munkavégzés
doktorandusz-szerződés alapján folyik. Az ily módon végzett munka
ideje – egy tanulmányi félév átlagában - nem haladhatja meg a heti
teljes munkaidő ötven százalékát. A hallgató munkaidő-beosztását oly
módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő
felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A doktoranduszszerződés alapján hallgatói munkadíj kerül kifizetésre, melynek havi
összege nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér
(minimálbér). A doktorandusz-szerződésből eredő vitás ügyek
elbírálására a munkaügyi viták rendezésére vonatkozó előírásokat kell
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alkalmazni.
(4) A doktorandusz a doktori iskola ajánlott tanterve alapján folytatja
tanulmányait. A képzés során a doktorandusz elvégzi a tanterv szerinti,
az értekezés elkészítéséhez szükséges kutatásokat, leteszi a tantervben
előírt vizsgákat, továbbá oktatási és egyéb kutatási feladatokat is
elláthat.
(5) A doktorandusz félévenként a leckekönyvbe való beírással felveszi a
tanterv szerinti tárgyakat. A tárgyak között kötelező, kötelezően, illetve
szabadon válaszható tárgyak is lehetnek. A felvett tárgyak tanulmányi
követelményeit köteles a félév során teljesíteni. A félév során a
tanulmányi eredmények javítására egy alkalommal kell lehetőséget
biztosítani.
(6) A vizsgák letételét és a kutatói követelmények teljesítését a leckekönyvben
igazoltatni kell.
(7) A doktorandusz a hallgatói jogviszonyának fennállása mellett külföldi
részképzésben is részt vehet. A külföldi tanulmányút során szerzett
ismeretek elfogadását az ÁOK DHT-tól kell kérelmeznie a
doktorandusznak, azzal, hogy a DHT a döntése előtt kikéri a
témavezető javaslatát.
(8) A doktorandusz, amennyiben a tanulmányi kötelezettségeinek igazoltan
eleget tett, végbizonyítvány (abszolutóriumot) kiállítását kérheti a PhD
és Habilitációs Irodától.
(9) Az egyéni felkészülők korábbi tevékenységük során már teljesítették
azokat a feltételeket, amelyek a tudományos munka szempontjából az
értekezés összeállításához és a védéshez szükségesek. Tőlük ezért az
értekezés
megfelelő
szintű
összeállításán
kívül
támasztott
követelmények (kreditpontok, nyelvvizsga, szigorlat), illetve a védési
eljárással kapcsolatban előírtak teljesítését kell számon kérni. A
2016/2017. tanévtől a PhD-képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a
fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel
és a PhD-képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az
esetben a komplex vizsga teljesítésével kezdődik. Az ÁOK DHT-a a
PhD-képzésbe ilyen módon bekapcsolódó személy esetében a PhDképzés követelményeinek teljesítését elismerheti. A felvételt követő
komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez
tartozik.

V. A PhD-képzés
12. § A felvételi eljárás
(1) A PhD-képzésre való felvételt az ÁOK DHT-nak elnöke hirdeti meg az
ÁOK honlapján minden év április 30-ig, az akkreditált Doktori Iskolák
valamint programok megnevezésével, a felvétel követelményeinek
ismertetésével. Az érdeklődők számára a PhD és Habilitációs Iroda
tájékoztatást ad.
(2) A felvétel alap-követelményei:
(a) Gradualis egyetemi végzettség:
- Jelentkezhetnek és felvételi vizsgát tehetnek egyetemi
végzettséggel rendelkező magyar és külföldi állampolgárok,
illetve azon utolsóéves egyetemi hallgatók is, akik gradualis
tanulmányaikat későbbi időpontban, de még a PhD-képzés
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szemeszterének kezdete előtt fejezik be, felvételük azonban
csak a gradualis egyetemi oklevél bemutatásával válik
hatályossá.
- Jelentkezhetnek nem-szakirányú, vagy részben szakirányú gradualis
egyetemi végzettséggel rendelkezők is; számukra az ÁOK
DTH-a előírhatja, hogy a felvételi vizsga előtt, vagy a
postgradualis képzés második szemeszterének vége előtt egy,
vagy több gradualis tárgyból, vagy azok egyes részeiből
sikeres vizsgát tegyenek egy - általa kijelölt - bizottság előtt.
(b) Az alkalmasságot tanúsító ajánlás két, PhD- (vagy azzal egyenértékű)
fokozattal rendelkező oktató-kutatótól.
(c) Államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga (lehetőleg angol
nyelvből) vagy az angol szaknyelv alapfokú ismerete (alapfokú angol
szaknyelvvizsga - többek közt - az ÁOK Egészségügyi NyelviKommunikációs Intézetben tehető; ennek követelmény-rendszere,
időpontjai, illetve a rá való jelentkezés módja az 1. Mellékletben
található; ebben fel van sorolva néhány, vele - a felvétel
szempontjából legalább - egyenértékűnek minősülő nyelvvizsga
oklevél; egyéb nyelvvizsga oklevelek egyenértékűségét az ÁOK
Egészségügyi Nyelvi-Kommunikációs Intézete egyedi elbírálás
alapján állapítja meg).
(3) Mind a képzésre való felvételnél, mind az állami ösztöndíj odaítélésénél
előnyben részesülnek:
(a) A gradualis egyetemi képzés során általában, és az érintett Doktori
Iskola tudományágába tartozó tárgyakból különösen jó tanulók,
(b) A tudományos diákkörös munkában eredményesen részt vettek,
(c) Az alapkövetelményen felüli nyelvtudásúak,
(d) Külföldi tanulmányúton részt vettek,
(e) Tudományos kongresszuson előadóként (poster-bemutatóként)
szerepeltek, illetve tudományos közlemények (társ)szerzői,
A pontozás rendszerével kapcsolatos részletes tájékoztató a 3. számú
mellékletben található.
(4) A jelentkezőknek a kitöltött jelentkezési ívhez csatolniuk kell tudományos
érdeklődési körük és terveik rövid ismertetését is tartalmazó
önéletrajzukat, valamint mindazon okmányokat, amelyek az
alapkövetelmények teljesülését, illetve az előnyt-adó előzetes
teljesítményeket igazolják. A jelentkezési íven fel kell tüntetniük azt a
Doktori Iskolát, valamint azt a Programot sőt azt a kutatási témát is amelyhez csatlakozni kívánnak. Nyilatkozniuk kell továbbá, hogy
állami ösztöndíjasként, vagy egyéb minőségben kívánnak részt venni a
képzésben. Az érintett program-, illetve témavezetőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy fogadja a jelentkezőt és támogatja a témával
kapcsolatos tudományos munkát. Az egyéni felkészülőknek és az
önköltséges képzésben résztvevőknek mellékelni kell munkahelyi
vezetőjük nyilatkozatát arról, hogy - felvétel esetén - az ÁOK DHT-a
által előírt elméleti és gyakorlati kurzusok időtartamára (beleértve az
esetleges utazási időt is) felmentést fognak kapni mindennemű
munkavégzés alól, illetve, hogy támogatják az érintett téma
kidolgozását, valamint, hogy ehhez a szükséges feltételek biztosítottak.
Amennyiben a téma kidolgozásához más munkahely bevonása is
szükséges, az ilyen szempontból érintett munkahelyi vezető beleegyező
és támogató nyilatkozatát is kérni kell.
(5) Az alapkövetelményeknek eleget tevő és az ösztöndíjas képzésre
jelentkezők szakmai tájékozottságát és kreativitását háromtagú
Felvételi Bizottság kötetlen interjú alapján pontozással (bizottsági
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tagonként maximum 7 pont) értékeli. A Felvételi Bizottság pontozza a
felvételizők előnyt-adó előzetes teljesítményeit is. A felvételi Bizottság
elnöke az ÁOK DHT-nak elnöke, tagjai a DHT elnökhelyettese és
titkára. A Felvételi Bizottság ülésére az érintett program-, illetve
témavezető meghívást kap.
(6) Az ÁOK DHT-a az interjúra és az előnyt-adó teljesítményekre adott
pontszámok, valamint a mindenkori keretszámok, továbbá az egyes
Doktori Iskolák és Doktori Programok fogadóképessége és
fogadókészsége figyelembevételével dönt mind a képzésre való
felvételről, mind pedig az állami ösztöndíj odaítéléséről. E döntést az
ÁOK Orvoskari Hírmondóban nyilvánosságra kell hozni. A pályázókat
a PhD és Habilitációs Iroda értesíti a döntésről, elutasítás esetén azt
indokolni kell. Felvétel esetén közölni kell a beiratkozás időpontját, a
beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, a tanév kezdetét. Utalni
kell a képzéssel kapcsolatos költségekre, azok viselésére. A
doktorandusszal azt is közölni kell, hogy mely tudományszak
fokozatszerzési követelményeit kell teljesítenie a doktori eljárás
elindításának feltételeként.
(7) A felvételt nyertnek a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról,
hogy a PhD-képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos egyetemi
szabályzatot, a rá vonatkozó kari doktori szabályzatot és a Doktori
Iskola követelményeit áttanulmányozta, s azok alapján jogait és
kötelezettségeit megismerte. Minden olyan esetben, melyben a képzés
és/vagy a kutatás költségeit a doktorandusz, a munkahelye, vagy egyéb
kötelezettségvállaló téríti, annak részletes feltételeit külön szerződésben
kell rögzíteni.
(8) Az ÁOK DHT-nak a felvételt, illetve az ösztöndíjban részesítést elutasító
döntése ellen a döntés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az
EDB-hoz lehet fellebbezni, de csak azon az alapon, hogy az jogszabályt
sért, vagy a jelen szabályzat valamely pontjával ellentétben áll.
(9) A felvételi vizsgán megfelelt, de "képzési hely" hiányában elutasított
állami ösztöndíjra jelentkezők várakozási listára kerülnek. Az
évközben megüresedő "képzési hely/ek/re" az ÁOK DHT-a a
várakozási listán lévők közül - a felvételi vizsgán elért pontszámok
alapján a jelentkezőket az adott feltételeknek megfelelően felveheti.
(10) A felvételt nyert jelentkezők beiratkozás útján válnak a PTE ÁOK
postgradualis-hallgatói
jogviszonyú
doktoranduszaivá.
A
doktoranduszok nyilvántartásba kerülnek, leckekönyvet kapnak.
(11) Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételének az elbírálása a pályázók
által benyújtott anyag alapján történik. A felvételről a Doktori Iskola
javaslatát figyelembe véve a DHT dönt. A pályázati anyag tartalmi és
formai előírásait és az egyéb követelményeket illetően a 6. sz.
Mellékletben leírtak az irányadóak.
(12) A doktori képzésre jelentkezés esetén az eljárási díj mértéke
jelentkezésenként 9.000,- Ft. A jelentkezési kérelem benyújtásakor a
befizetést igazoló dokumentum mellékelésével igazolni kell, hogy az
eljárási díjat a jelentkező befizette.

13. § A doktoranduszok és a doktorjelöltek nyilvántartása
(1) A doktoranduszok, valamint a doktorjelöltek törzslapjait a PhD és

16

Habilitációs Iroda vezeti. A PhD és Habilitációs Iroda a törzslapok
alapján a TR-en keresztül adatot szolgáltat a felsőoktatási információs
rendszernek.
(2) A PhD és Habilitációs Iroda nyilvántartást vezet
a) a jogszabályban meghatározott adatok tekintetében a doktoranduszokról,
valamint a doktorjelöltekről
b) a Doktori Iskolák által az adott félévben meghirdetett tantárgyakról és
tanegységekről
c) a tanulmányi kötelezettségek és a kutatómunka teljesítéséről
d) a tanulmányok szüneteltetéséről
e) az abszolutóriumot szerzett doktoranduszokról
f) a fokozatszerzési eljárásról

14. § A PhD-kurzusok
(1) A PhD-képzés elméleti kurzusok (azonos témakörbe tartozó előadások
összessége), gyakorlati kurzusok (módszer-elsajátítás) és kutatásitémák vezetése formájában történik.
(2) A kurzusokat a Doktori Iskolák Tanácsai szervezik; a kurzusok
összességét az ÁOK DHT-a hirdeti meg és koordinálja.
- A Doktori Iskolák Tanácsai által szervezett elméleti kurzusok nyitottak
más Doktori Iskolák - kellő időben jelentkező - doktoranduszai
számára.
- A Doktori Iskolák Tanácsainak gyakorlati kurzusai a kurzusvezető
egyetértése és feltételeinek teljesítése esetén nyitottak más Doktori
Iskolák doktoranduszai számára.
- Az elméleti kurzusokat a kurzusvezető egyetértése esetén az ÁOK
Kurrikulum Bizottsága felveheti a gradualis képzés speciális
kollégiumai közé, illetve a kurzusokon szerzett kreditpontokat
beszámíthatja a graduális képzésbe.
- A gradualis képzés speciális kollégiumain való, számonkért és minősített
részvételt az ÁOK DHT-a a Doktori Iskola Tanácsának javaslatára
beszámíthatja.
- Az ÁOK PhD-kurzusai az érintett Doktori Iskolai Tanács/ok/, valamint az
ÁOK DHT-nak egyetértése és feltételeinek teljesítése esetén
nyitottak más egyetemek doktoranduszai számára.
- Más egyetemek PhD-kurzusain, illetve egyéb oktatási, vagy tudományos
szervezetek kurzusain való - számonkért és minősített - részvételt a
Doktori Iskola Tanácsának javaslatára az ÁOK DHT-a
beszámíthatja.
(3) Az elméleti kurzusok akkor tekintendők abszolváltnak, ha a résztvevő a
Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt vizsgáztató/k/ előtt vizsgát tett. A
PhD-képzésben kurzusként felvett tárgyak (képzési kredit) esetében
minősítés szükséges az alábbi ötfokozatú skála alapján.
ECTS grade
A
B
C
D
F

Magyar érdemjegy
5
4
3
2
1

A gyakorlati kurzusok akkor tekintendők abszolváltnak, ha az
eredményes részvételt a gyakorlatvezető elismeri. A vizsga lehet szóbeli,
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írásbeli, valamint gyakorlattal egybekötött is. A vizsgáról
jegyzőkönyvnek kell készülnie, amelynek tartalmaznia kell a vizsga
helyét, időpontját, a vizsgázók nevét, a nekik feltett vizsgakérdéseket,
illetve feladatokat. A jegyzőkönyvet a kurzusvezetőnek és a
vizsgabizottság elnökének aláírásával kell hitelesíteni. A vizsgáról
készült jegyzőkönyv 1 példányát a vizsganapot követő egy héten belül
az ÁOK DHT-a titkárságának el kell küldeni.
(4) A tanulmányi követelmények mértékegysége a tanegység, vagy kredit
(illetve pont). Az abszolvált elméleti, illetve gyakorlati kurzusok annyi
kredit-pontot érnek, ahányszor 7 egyórás előadásnak, vagy
gyakorlatnak megfelelő tanulmányi munkát takarnak.
(5) Az ÁOK postgradualis-hallgatói jogviszonyú doktoranduszainál az egyes
kurzusok abszolválásának tényét a leckekönyvbe kell bejegyezni.
Egyéb résztvevők kérésére az illetékes Doktori Iskola Tanácsának
képviselője és a kurzusvezető az abszolváltság tényét a kurzus
tematikáját és óraszámát is tartalmazó okirattal igazolja.
(6) A képzés során - annak első két évében - minden hallgatónak legalább 16 a témavezetővel egyeztetett - kreditet kell teljesíteni.

15. § Az állami ösztöndíjas doktoranduszokra vonatkozó rendelkezések
(1) A postgradualis-hallgatói jogviszonyú doktoranduszok számára az
illetékes Doktori Iskola Tanácsa a velük való konzultáció során,
előképzettségük és kutatási elképzeléseik figyelembevételével 12
kreditpont összértékű kurzusokat jelölnek ki (kötelező kurzusok);
további 4, vagy több kreditpont összértékű kurzusokat az egyes
doktoranduszok maguk választanak ki a Doktori Iskola Tanácsa
véleményének figyelembevételével (választott kurzusok). A kurzusokra
való jelentkezés a kurzusvezetőnél történik, az első szemeszterre
szeptember 1-15-ig, a második szemeszterre pedig január 15-30-ig.
Azon kurzus indítható, amelyre legalább 3 fő jelentkezett. A
kurzusvezető ettől a kitételtől eltérhet. A hallgató a képzési kreditjeinek
egy részét más karon, intézményben is felveheti, és a tantárgy (kurzus)
követelményeinek teljesítése (érdemjegy megszerzése) után kérheti a
DHT-tól a tantárgy kreditjeinek elismerését. Az áthallgatást a másik
(befogadó) intézménynél is kérelmezni kell. A Doktori Iskola
Tanácsának javaslatára az ÁOK DHT-a engedélyezheti, hogy a
kurzusokon kívül, más megfelelő színvonalú oktatási és tudományos
rendezvényeken való aktív részvétellel is szerezhessen kreditpontot a
doktorandusz. Ilyen esetekben elvárható, hogy a rendezvények
anyagából a doktorandusz vizsgát tegyen, vagy beszámoljon az illetékes
Doktori Iskola Tanácsának. Kivételes esetben speciális konzultációk is
képezhetik a kreditpontok megszerzésének az alapját, ha azok a
meghirdetett kurzusok anyagán túlmenő, a kutatási témához
illeszkedő, speciális ismereteket nyújtanak a doktorandusznak. A
konzultáció anyagából a doktorandusznak be kell számolni a Doktori
Iskola Tanácsa előtt. A speciális konzultációk révén megszerezhető
kreditpontok száma nem haladhatja meg az előirt össz-kreditpontszám
30 %-át, azaz 4.8 kreditpontot. A rendezvényeken való részvétellel
megszerezhető, illetve a konzultációkkal kapcsolatban adható
kreditpontok számára vonatkozólag az illetékes Doktori Iskola Tanácsa
tesz javaslatot, a kérdésben az ÁOK DHT-a dönt.
(2) A képzés általában hat szemeszterből áll, melyek teljesítése után a
doktorandusz bizonyítványt kap arról (abszolutóriumot szerez), hogy
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tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett. Az ÁOK DHT-a
indokolt esetben három évnél rövidebb, vagy hosszabb időt is
engedélyezhet az abszolutórium megszerzésére. Állami ösztöndíj három
évnél hosszabb időtartamra nem adható. A képzésben való részvétel az
ÁOK DHT-nak engedélyével indokolt esetben legfeljebb három
alkalommal, összesen maximum három évre megszakítható. A kellő
időben és formában benyújtott kérelmet legalább egy alkalommal el
kell fogadni. A megszakítás tartamára állami ösztöndíj nem
folyósítható.
(3) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
hallgatók esetében a PhD-képzés időtartama általában nyolc félév,
melyek teljesítése után a doktorandusz bizonyítványt kap arról
(abszolutóriumot szerez), hogy tanulmányi kötelezettségeinek
mindenben eleget tett. A PhD-képzés képzési és kutatási, valamint
kutatási és disszertációs szakaszból áll. A PhD-képzés során, a negyedik
félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és
disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell
teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. Az
ÁOK DHT-a indokolt esetben négy évnél rövidebb időt is
engedélyezhet az abszolutórium megszerzésére. Állami ösztöndíj négy
évnél hosszabb időtartamra nem adható. A képzés képzési és kutatási
szakaszában való részvétel az ÁOK DHT-nak engedélyével indokolt
esetben legfeljebb két alkalommal, összesen maximum két évre
megszakítható. A fokozatszerzési eljárásban (kutatási és disszertációs
szakasz) a hallgatói jogviszony szünetelése az ÁOK DHT-nak
engedélyével indokolt esetben legfeljebb két félév lehet. A kellő időben
és formában benyújtott kérelmet legalább egy alkalommal el kell
fogadni. A megszakítás tartamára állami ösztöndíj nem folyósítható.
(4) Az állami ösztöndíjas doktoranduszok külföldi részképzésben is részt
vehetnek, ha az igazolhatóan kapcsolatban áll a doktorandusz itthoni
PhD-munkájával. Ennek ideje és az ennek során végzett munka a PhDképzésbe beszámítható. A külföldi részképzés idejére az állami
ösztöndíjat legfeljebb 6 hónapig folyósítani kell, s legfeljebb 12 hónapig
folyósítani lehet.
(5) Az első szemeszter elfogadásának előfeltétele 6, a másodiké 10, a
harmadiké 16 kreditpont összértékű kurzusok abszolválása. Ezen
szabályt az ÁOK DHT-a indokolt esetben (pl. tartós betegség)
értelemszerűen megváltoztathatja.
(6) A szemeszterek elfogadásának további feltétele az, hogy a témavezető a
leckekönyv "kutatási kötelezettség" rovatába való "megfelelt", vagy
"nem felelt meg" beírással és aláírásával tanúsítja, hogy a
doktoranduszt - szorgalma, a téma irodalmában való jártassága,
valamint a kutatómunkában való manuális és szellemi teljesítményei
alapján - alkalmasnak, vagy alkalmatlannak tartja arra, hogy a PhDképzést tovább folytassa. A kutatási kötelezettség teljesítése az első
négy szemeszterben szemeszterenként 24, az ötödik és hatodik
szemeszterben 30-30 kreditet ér, melynek teljesítését a leckekönyvben a
témavezető igazolja.
(7) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
hallgatók esetében a kutatási kötelezettség teljesítése az első négy
szemeszterben szemeszterenként 26, az ötödik, a hatodik, a hetedik és a
nyolcadik szemeszterben 30-30 kreditet ér, melynek teljesítését a
leckekönyvben a témavezető igazolja.
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(8) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
hallgatók esetében a negyedik szemeszter elfogadásának az is feltételét
képezi, hogy a képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex vizsgát
kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
A Komplex Vizsga Bizottságának elnökét és két tagját az ÁOK DHT-a
az illetékes Doktori Iskola Tanácsa javaslatát figyelembe véve nevezi ki.
(9) Az egyes szemeszterek elfogadása feltételét képezi a következő
szemeszterre való beiratkozásnak, valamint a következő félévi állami
ösztöndíj folyósításának.
(10) 16 képzési (tanulmányi) kreditpont elérése után az előbíráló bizottság
pozitív véleménye esetén a doktorandusz PhD-szigorlatra bocsátható.
(11) A szemeszterek illetve a PhD-szigorlatra való bocsáthatóság elismerése,
az abszolutórium megadása, továbbá szemeszter-halasztás, illetve el
nem fogadott szemeszter megismétlése ügyében benyújtott kérelmek
elbírálása az ÁOK DHT-nak hatáskörébe tartozik.
(12) A doktorandusz összesen 36 hónapig jogosult ösztöndíjra, de az
abszolutorium
megszerzésével
az
ösztöndíj
megszűnik.
A
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
hallgatók esetében a doktorandusz összesen 48 hónapig jogosult
ösztöndíjra, de az abszolutorium megszerzésével az ösztöndíj
megszűnik.

16. § Az egyéni felkészülőkre vonatkozó rendelkezések
(1) Az egyéni felkészülés célja, hogy az oktatói és kutatói gyakorlattal és
dokumentált tudományos teljesítménnyel rendelkező szakemberek
számára lehetővé tegye a PhD-fokozat megszerzését szervezett DHTképzésben történő részvétel nélkül. Az egyéni felkészülők esetében a
PhD-szigorlatra bocsátás egyik előfeltételének számító 16 kreditpontba
- az alábbiak szerint - beszámításra kerülnek a doktorandusz azon
előzetes szakmai teljesítményei, amelyek elérése a PhD-kurzusokéval
azonos szintű ismeretek elsajátítását feltételezi:
(a) A disszertáció-védésre bocsáthatóság előfeltételéül megszabott
minimális impakt faktoron felüli tudományos publikáció; mégpedig
ahányszorosa a többlet-impakt faktor a minimális impakt faktornak,
annyiszor 2 kreditpont, de maximum 8 kreditpont ,
(b) előadás, vagy poster-bemutatás (de nem társszerzőség!) tudományos
összejövetelen; mégpedig magyar-nyelvű szereplés esetén
alkalmanként maximum 0,4 kreditpont, idegen nyelvű szereplés
esetén alkalmanként maximum 0.8 kreditpont, de mindösszesen
maximum 4 kreditpont,
(c) nem kurzus-jellegű külföldi tanulmányút; mégpedig hónaponként
maximum 0.1 kreditpont, de mindösszesen maximum 2 kreditpont,
(d) külföldi, vagy belföldi elméleti, vagy gyakorlati kurzus/ok/on való
részvétel, mégpedig a kurzus/ok/ tematikájának, óraszámának,
valamint
"vizsgával-zárultságának"
figyelembevételével
kurzusonként maximum 2 kreditpont, mindösszesen maximum 4
kreditpont,
(e) az érintett PhD-program tudományágába beilleszkedő orvosi szakvizsga,
maximum 1.5 kreditpont,
(f) az érintett Doktori Iskola tudományágába beilleszkedő egyetemi oktatási
tevékenység, mégpedig maximum 1.5 kreditpont,
(g) az érintett PhD-program tudományágába beilleszkedő, pályázat útján
elnyert kutatási támogatást élvező munkacsoport/ok/ban való
részvétel,
mégpedig
munkacsoportonként
0.8
kreditpont,
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mindösszesen 4 kreditpont.
(2) Az egyes doktoranduszok beszámítható kreditpontszámát az illetékes
Doktori Iskola Tanácsának javaslata alapján az ÁOK DHT-a állapítja
meg. Minimum 4 kreditpontot minden doktorjelöltnek a PhD program
keretében Karunkon meghirdetett kurzusokon való részvétellel kell
megszerezni. Ahány kreditponttal kisebb a beszámítható és a
kurzusokon kötelezően megszerzendő pontszám a 16-nál, annyi
kreditpont-értékű további kurzust kell az érintett doktorjelöltnek a
PhD-szigorlatra bocsátás előtt abszolválnia. Az abszolválandó
kurzusokat a doktorjelölt előképzettségének, valamint kutatási
elképzeléseinek figyelembevételével az illetékes Doktori Iskola Tanácsa
írja elő. Az elméleti kurzusokon való részvétel nem kötelező (csak a
vizsga).
(3) A doktorjelöltek PhD-szigorlatra bocsátásának másik előfeltétele, hogy a
benyújtott értekezést kéttagú Előbíráló Bizottság megfelelőnek találja,
illetőleg alkalmasnak ítélje arra, hogy a doktorandusz a végleges
értekezését elkészíthesse. Az előbírálóknak egy hónapon belül kell
írásos bírálatukat az ÁOK DHT-hoz eljuttatni három példányban,
amely továbbítja az érintettekhez. Az Előbírálókat az ÁOK DHT-a az
illetékes Doktori Iskola Tanácsa javaslatát figyelembe véve nevezi ki.
Az értekezéshez mellékelni kell a disszertáció alapjául szolgáló,
megjelent vagy megjelenés alatt álló eredi közleményeket. Utóbbi
esetben a közlemény elfogadását igazoló szerkesztőségi levelet is. Az
előbírálói értekezés a témavezető(k) írásbeli nyilatkozatával ellátva
nyújtható be (7. sz. Melléklet).
(4) A 2016/2017. tanévtől a PhD-képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a
fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel
és a PhD-képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az estben
a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön
létre. Az ÁOK DHT-a a doktori képzésbe ilyen módon bekapcsolódó
személy esetében a PhD-képzés követelményeinek teljesítését
elismerheti. A Komplex Vizsga Bizottság elnökét és két tagját a Doktori
Iskolák Tanácsai javaslatát figyelembe véve az ÁOK DHT-a nevezi ki.
A bizottságban azok vehetnek részt, akik legalább 5 éve szerezték a
tudományos minősítésüket.

VI. A PhD-fokozat megszerzése
17. § Általános rendelkezések
(1) A PhD-fokozat megszerzésének feltételei:
(a) A PhD-szigorlatra bocsáthatóság követelményeinek megfelelő
postgradualis ismeretszerzés,
(b) a PhD-szigorlatok sikeres letétele,
(c) az angol nyelv középfokú, és egy másik idegen nyelv alapfokú ismerete
(1. sz. Melléklet),
(d) a tudományos munkásság megítélésére szolgáló minimális impakt faktor
(2. sz. Melléklet) elérése, rögzítése az Adatbázisban
(e) PhD-értekezés készítése, és annak sikeres megvédése.
(f) A külföldi állampolgárok, illetve tartósan külföldön tartózkodó magyar
állampolgárok PhD-fokozat szerzésének szabályozása:
- Azoknak a szabályoknak, melyek a külföldi állampolgárok PhDképzésének megindítására és a fokozat megszerzésére vonatkoznak,
meg kell felelniük nemcsak a hazai törvényeknek és
kormányrendeleteknek, hanem az Európai Unió, UNESCO, ENIC
által elfogadott elveknek, szabályoknak és gyakorlatnak is. Mindezek
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figyelembevételével a feltételek az alábbiakban foglalhatók össze:
- Magyarországon kandidátusi fokozatot szerzett külföldi
állampolgárok a Ftv. 119.§.(2) bekezdése alapján kérelmezhetik a
PhD címet. A PhD fokozatot bizonyító okiratot kérelem alapján az
adott szakterület PhD-fokozat odaítélésére jogosult bármely egyetem
kiadhat.
- Nem Magyarországon szerzett kandidátusi fokozat alapján PhDfokozat adásához a honosítási eljárást az Egyetem a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
alapján folytatja le.
- Külföldi állampolgár, vagy tartósan külföldön tartózkodó magyar
állampolgár önálló tudományos munkásságot bizonyító értekezés és
publikációk alapján abban az esetben jogosult a PhD-eljárás
megindítására, ha az ÁOK DHT-a úgy ítéli meg, hogy a felmutatott
tudományos eredmények kapcsolata, indíttatása és szellemisége
illeszkedik a kar valamely akkreditált Doktori Iskolájához, valamint
publikációs tevékenységgel igazolható, hogy a jelölt tudományos
eredményeinek legalább egy része a PTE ÁOK-n korábban végzett
tartós tevékenységével vagy kollaborációban végzett munkájával
függ össze.
- A külföldi állampolgár vagy tartósan külföldön tartózkodó magyar
állampolgár jóváhagyott egyéni tanulmányi és munkaterv alapján,
hazai tudományos vezetője irányításával jogosult részt venni a
Doktori Iskolák tudományos programjaiban. Szakmai előrehaladását
tudományos vezetője, a továbbképzést végző szerv vezetője és az
ÁOK DHT-a ellenőrzi. Külföldi állampolgár vagy tartósan külföldön
tartózkodó magyar állampolgár az ÁOK DHT-a által meghatározott
időt köteles a képzésért felelős intézetben/klinikán eltölteni
tudományos munkával, illetve a képzésben előirt feltételek
teljesítésével összefüggésben. Indokolt esetben az ÁOK DHT-a
engedélyezheti, hogy a jelölt az előirt időt részletekben (legfeljebb 3
részletben) tölthesse el. A Doktori Iskola vezetője a külföldi
állampolgárságú doktorandusz által Magyarországon eltöltött időről,
annak ütemezéséről az ÁOK DHT-át informálni köteles.
- PhD programba felvett szervezett képzésben részt vevő, hosszabb ideig
Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok hallgatói
jogállásra és a képzési időtartamra érvényes vízum megadására
egyetemi igazolás alapján jogosultak.
- A PHD-programban részt vevő külföldi állampolgárok vagy a tartósan
külföldön tartózkodó magyar állampolgárok anyagilag hozzájárulnak
a programmal kapcsolatban felmerülő költségekhez. A képzési
költség mértékét az érintett Doktori Iskola vezetője, illetve a Doktori
Iskola Tanácsa véleményének figyelembevételével az ÁOK DHT-a
határozza meg (4. sz. Melléklet).
(2) A PhD-fokozat megszerzésére (a továbbiakban fokozatszerzés) szolgáló
eljárás megindítására a PhD-szigorlatra bocsáthatóság feltételeinek
teljesítése napjától lehet jelentkezni az ÁOK DHT-hoz benyújtott
kérelemmel. A PhD-értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a
PhD-értekezés
benyújtójának
nincs
folyamatban
ugyanezen
tudományágban PhD-fokozatszerzései eljárása, illetve fokozatszerzési
eljárásra való jelentkezését két éven belül nem utasították el, illetve két
éven belül nem volt sikertelenül zárult PhD-védése, vagy 5 éven belül
nem vonták vissza PhD-fokozatát. Az ezen további feltételeknek való
megfelelésről a PhD-értekezés benyújtója írásban nyilatkozatot tesz a
PhD-értekezés benyújtásakor.
(3) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
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doktoranduszok esetében a doktorandusznak a komplex vizsgát követő
három éven belül a szabályzatban meghatározottak szerinti PhDértekezést kell benyújtania. Ez a határidő – amennyiben a
doktorandusz ezen kötelezettségének szülés, továbbá baleset, betegség
vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni –
legfeljebb
egy
évvel
az
ÁOK
DHT-nak
engedélyével
meghosszabbítható. A PhD-értekezés benyújtásának feltétele továbbá,
hogy a PhD-értekezés benyújtójának nincs folyamatban ugyanezen
tudományágban PhD-fokozatszerzései eljárása, illetve fokozatszerzési
eljárásra való jelentkezését két éven belül nem utasították el, illetve két
éven belül nem volt sikertelenül zárult PhD-védése, vagy 5 éven belül
nem vonták vissza PhD-fokozatát. Az ezen további feltételeknek való
megfelelésről a PhD-értekezés benyújtója írásban nyilatkozatot tesz a
PhD-értekezés benyújtásakor.
(4) A PhD-szigorlat letételét a doktorjelölti jogviszony létrejöttének napjától
számított egy éven belül meg kell kísérelni.
(5) A PhD-értekezés védését a doktorjelölti jogviszony létrejöttének napjától
számított két éven belül meg kell kísérelni.
(6) A PhD-értekezés nyilvános vitáját csak akkor lehet kitűzni, ha a jelen
paragrafus (1.) pontja alpontjaiban felsorolt követelmények teljesültek.
A védés időpontját az ÁOK DHT-nak kell jóváhagyni. Ennek feltétele,
hogy az opponensi vélemények rendelkezésre álljanak, valamint, hogy
a jelölt a bírálatokra adott válaszait legalább három héttel a nyilvános
védés előtt írásban eljuttassa az ÁOK DHT-hoz.
(7) A fokozatszerzési eljárást a doktorjelölti jogviszony létrejöttének napjától
számított két éven belül le kell zárni.
(8) A PhD-fokozatot a jelen paragrafus (1.) pontjában foglalt valamennyi
feltétel teljesülése esetén az ÁOK DHT-nak javaslata alapján PTE
EDB-a ítéli oda. Ezt a tényt a PTE anyakönyvében rögzíti, és az
országos nyilvántartással közli.
(9) Azon személyeket, akiknek a PTE EDB-a PhD-fokozatot ítélt oda, a PTE
ünnepélyesen PhD-doktorrá avatja, számukra PhD-oklevelet állít ki.
(10) A PhD-fokozatszerzést a PTE EDB-a sikertelennek nyilvánítja, ha
(a) az értekezés nyilvános vitáját a doktorandusznak felróhatóan a fokozatszerzésre való jelentkezés napjától számított három éven belül nem
lehet lefolytatni,
(b) a PhD-értekezés védése sikertelen.
(11) Sikertelennek nyilvánított PhD fokozat-szerzés esetén új fokozatszerzési
eljárás megindítása leghamarabb két év elteltével és csupán egy
alkalommal kérelmezhető.
(12) A PhD-fokozatszerzéssel kapcsolatos eljárás egyes lépéseinek a
lefolytatásáért a doktorandusz díjakat fizet, az ezekben közreműködő
egyes személyek pedig tiszteletdíjban részesülnek. Az összegekre nézve
a 4. sz. Mellékletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben a díj
megfizetésére kötelezett személy kérelmezi, a díjak kiegyenlítését a
DHT hozzájárulásával a kar átvállalhatja.
18. § A PhD-szigorlat
(1) A PhD-szigorlat teljesítése a PhD-fokozat megszerzésére irányuló eljárás
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része, a PhD-eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett
ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
(2) A PhD-szigorlat az ÁOK DHT-a által felkért és megbízott Szigorlati
Bizottság által minősített, két-tárgyas, nyilvános szóbeli vizsga.
Mindkét tárgy a doktorandusz tágabb kutatási területével kapcsolatos.
A szigorlati tárgyakat és azok részletes tematikáját az illetékes Doktori
Iskola Tanácsának javaslatára az ÁOK DHT-a jelöli ki a jelentkezést
követő ülésen. A szigorlatot három héttel a szigorlat előtt nyilvánossá
kell tenni.
(3) A PhD-szigorlat egyik tárgyából való vizsga alól az ÁOK DHT-a egyedi
megítélés alapján felmentést adhat azon doktoranduszoknak, akik
(a) az illető tárgyból akár belföldön, akár külföldön sikeres PhDszigorlatot, vagy - az ÁOK DHT-a által - azzal egyenértékűnek ítélt
vizsgát tettek,
(b) a gradualis képzésben az illető tárgyat akár kötelező, akár választható
(speciális kollégium) formában legalább három évig oktatták,
(c) az illető tárgyból könyvet írtak.
(4) A Szigorlati Bizottság elnökből és két tagból áll, amelyet a Doktori Iskola
javaslatára a DHT hoz létre. Az elnök a PTE ÁOK szakmailag illetékes
egyetemi tanára, a tagok egyike nem állhat foglalkoztatási
jogviszonyban a PTE-val. A szigorlati vizsgabizottság tagja csak a
legalább 5 éve tudományos minősítéssel rendelkező oktató vagy kutató
lehet. A Szigorlati Bizottságban nem vehet részt a doktorandusz
témavezetője vagy olyan személy, akitől az ügy tárgyilagos bírálata az
ÁOK DHT-nak megítélése szerint nem várható el. A Szigorlati
Bizottság összetételét a jelölttel közölni kell. A Szigorlati Bizottság
összetételével szemben a jelölt 8 napon belül - kizárólag elfogultság
vagy összeférhetetlenség esetén - a Kari DHT-nál írásban kifogást
emelhet.
(5) A Szigorlati Bizottság a működésével kapcsolatos minden kérdésben zárt
ülésen, nyílt szavazással, szavazat-többséggel dönt; az elnök utoljára
szavaz; csak "igennel", vagy "nemmel" lehet szavazni.
(6) A szigorlat akkor folytatható le, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van.
A Szigorlati Bizottság a feltett kérdéseket és az erre adott válaszok
értékelését, valamint a szigorlat sikeres, vagy sikertelen letételét
jegyzőkönyvben rögzíti. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai
egyénenként 1-5 fokozatú skálán pontozzák. A szigorlat eredményes,
ha a jelölt pontszáma eléri a megszerezhető pontok 60%-át. Az
eredményes PhD-szigorlat minősítése: summa cum laude (85% felett),
cum laude (71-85%), rite (71% alatt). Az eredményt közvetlenül a
szigorlat után ki kell hirdetni. A szigorlat eredményét a bizottság
jegyzőkönyvben rögzíti, a szigorlatról bizonyítványt állít ki.
(7) Sikertelenség esetén a PhD-szigorlatot legalább hat hónap elteltével
egyszer meg lehet ismételni.
(8) A szigorlati és bíráló bizottságok összeállítása során fokozott figyelmet kell
fordítani az összeférhetetlenség elkerülésére. Egy személy az eljárásnak
csak egy fázisában vehet részt.
(9) A PhD-védésre az eredményes PhD-szigorlat után kerülhet sor.
(10) Jelen § rendelkezései a tanulmányaikat adott PhD-képzésben a
2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő személyekre vonatkoznak.
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18/A. § A PhD komplex vizsga
(1) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
hallgatók esetében a képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex
vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási
előmenetelt.
(2) A PhD komplex vizsga az ÁOK DHT-a által felkért és megbízott Komplex
Vizsga Bizottság által minősített, nyilvános szóbeli vizsga. A komplex
vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti
felkészültségét mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó
tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”). A
komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két
tárgyból/témakörből tesz vizsgát. A komplex vizsga második részében a
vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről,
beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a PhD-képzés második
szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció
elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. A
disszertációs rész értékeléséhez a vizsgázónak maximum 10 oldalas
dolgozatot kell benyújtania a vizsgára történő jelentkezéskor (rövid
irodalmi áttekintés, kutatómunka fő kérdései, metodikai alapok, eddigi
és várható eredmények, további tervek, ütemezés). A témavezető(k)
előzetesen írásban értékelheti(k) vizsgázót. A komplex vizsgát három
héttel a komplex vizsga előtt nyilvánossá kell tenni.
(3) A PhD komplex vizsga elméleti részének egyik tárgyából való vizsga alól
az ÁOK DHT-a egyedi megítélés alapján felmentést adhat azon
doktoranduszoknak, akik
(a) az illető tárgyból akár belföldön, akár külföldön sikeres PhDszigorlatot, vagy - az ÁOK DHT-a által - azzal egyenértékűnek ítélt
vizsgát tettek,
(b) a gradualis képzésben az illető tárgyat akár kötelező, akár választható
(speciális kollégium) formában legalább három évig oktatták,
(c) az illető tárgyból könyvet írtak.
(4) A Komplex Vizsga Bizottság elnökből és két tagból áll, amelyet a Doktori
Iskola javaslatára a DHT hoz létre. Az elnök a PTE ÁOK szakmailag
illetékes egyetemi tanára, a tagok egyike nem állhat foglalkoztatási
jogviszonyban a PTE-val. A komplex vizsgabizottság tagja csak a
legalább 5 éve tudományos minősítéssel rendelkező oktató vagy kutató
lehet. A Komplex Vizsga Bizottságban nem vehet részt a doktorandusz
témavezetője vagy olyan személy, akitől az ügy tárgyilagos bírálata az
ÁOK DHT-nak megítélése szerint nem várható el. A Komplex Vizsga
Bizottság összetételét a jelölttel közölni kell. A Komplex Vizsga
Bizottság összetételével szemben a jelölt 8 napon belül - kizárólag
elfogultság vagy összeférhetetlenség esetén - a Kari DHT-nál írásban
kifogást emelhet.
(5) A Komplex Vizsga Bizottság a működésével kapcsolatos minden
kérdésben zárt ülésen, nyílt szavazással, szavazat-többséggel dönt; az
elnök utoljára szavaz; csak "igennel", vagy "nemmel" lehet szavazni.
(6) A komplex vizsga akkor folytatható le, ha a bizottság mindhárom tagja
jelen van. A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és
disszertációs részét. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is
tartalmazó jegyzőkönyv készül. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a
bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. A
sikertelen komplex vizsgát a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban egy
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alkalommal megismételheti. A komplex vizsgateljesítményt a bizottság
tagjai részenként és egyénenként 1-5 fokozatú skálán pontozzák. A
komplex vizsga minősítése két fokozatú: megfelelt vagy nem felelt meg. A
vizsga eredményes (megfelelt), ha a jelölt pontszáma eléri a
megszerezhető pontok 60%-át. Az eredményt közvetlenül komplex
vizsga után ki kell hirdetni. A komplex vizsga eredményét a bizottság
jegyzőkönyvben rögzíti, a komplex vizsgáról bizonyítványt állít ki.
(7) A komplex vizsgabizottság és bíráló bizottságok összeállítása során
fokozott figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenség elkerülésére. Egy
személy az eljárásnak csak egy fázisában vehet részt.
(8) A doktori védésre az eredményes komplex vizsga letétele után kerülhet
sor.
(9) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő
hallgatók esetében a doktori védésre történő jelentkezésnek feltételét
képezi, hogy a doktorandusz nyolcadik szemeszter lezárását követő egy
éven belül benyújtott értekezését kéttagú Előbíráló Bizottság
megfelelőnek találja, illetőleg alkalmasnak ítélje arra, hogy a
doktorandusz a végleges értekezését elkészíthesse. Az előbírálóknak egy
hónapon belül kell írásos bírálatukat az ÁOK DHT-hez eljuttatni három
példányban, amely továbbítja az érintettekhez. Az Előbírálókat az ÁOK
DHT-a az illetékes Doktori Iskola Tanácsa javaslatát figyelembe véve
nevezi ki. Az értekezéshez mellékelni kell a disszertáció alapjául szolgáló,
megjelent vagy megjelenés alatt álló eredi közleményeket. Utóbbi
esetben a közlemény elfogadását igazoló szerkesztőségi levelet is. Az
előbírálói értekezés a témavezető(k) írásbeli nyilatkozatával ellátva
nyújtható be (7. sz. Melléklet).
19. § A PhD-értekezés és az értekezés védése
(1) A PhD-értekezés a PhD kutató-munka célkitűzéseinek, a kutatási
módszereknek és a témában elért eredményeknek a dokumentálása. A
doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel
bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat
önálló megoldására képes
(a) erre a célra írt, legalább 50, de 100 oldalnál (32 sor, 70 leütés) nem
terjedelmesebb (a címlapot, a tartalomjegyzéket és az
irodalomjegyzéket is, de az ábrákat és táblázatokat nem beleértve!)
önálló írásmű formájában,
(b) Kiemelkedő teljesítménnyel rendelkezők (az értekezés alapjául szolgáló
minimum három megjelent vagy közlésre elfogadott elsőszerzős
cikk, >1,5x elvárt IF) erre a célra írt szöveggel összekötött írásmű
formájában (10-20 oldalas bevezetés, a cikkek különlenyomatai, 1020 oldalas diszkusszió, egy oldalas konklúzió)
(c) Az értekezésnek és a téziseknek egységes és igényes megjelenési
formája érdekében be kell tartani a gyakorlatban már kialakult,
illetve a Magyar Akkreditációs Bizottság által ajánlott és elvárt
követelményeket. Ennek érdekében az értekezés és a tézisek
elkészítése előtt konzultálni szükséges az ÁOK DHT-nak
titkárságával. A formai követelmények röviden az alábbiak:
- A jelöltek a védés előtt készítsék el értekezésük téziseit, melyek a
korábbi kandidátusi tézisekhez hasonlóan nagyjából egységesek
legyenek.
- A tézisekben szerepeljen szétbontva az értekezés alapjául szolgáló
tudományos közlemények és kongresszusi összefoglalók jegyzéke
valamint az egyéb közlemények és kongresszusi összefoglalók
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jegyzéke. A tézisek, angol nyelven is (31 példányban), az
értekezéssel egyidőben megküldendők az ÁOK DHT-nak, mert azok
a védési jegyzőkönyv mellékletének részét képezik.
- Az értekezés A/4 formátumban készüljön. Fedőlapján legyen rajta
az értekezés címe, az, hogy "Doktori (PhD) - értekezés", a szerző
neve, valamint alul: Pécsi Tudományegyetem, Általános
Orvostudományi Kar, Pécs, az értekezés készítésének éve.
Címoldalán a fentieken kívül szerepeljen a Doktori Iskola
vezetőjének, a programvezetőnek és a témavezető(k)nek a neve.
- A disszertációban is szerepeljen a tudományos közlemények és a
kongresszusi előadások jegyzéke szétbontva az értekezés alapjául
szolgáló és egyéb kategóriára.
(d) Védés után az értekezés 1 példányát és a CD-t vagy DVD-t az ÁOK
Könyvtárában, kell elhelyezni.
(e) Az értekezést 5 példányban nyomtatott formában és egy nem újraírható
CD-n vagy DVD-n a fokozatszerzésre irányuló kérelem
benyújtásával egyidőben vagy a kérelem elfogadását követő két éven
belül a Doktori Iskolán keresztül a DHT-nak kell benyújtani. A
benyújtáskor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy
értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be, az eljárást
nem utasították el. A nyilatkozat a témavezető(k) aláírásával
nyújtható be (8.sz. melléklet).
(2) Az értekezés lehet teljes egészében magyar nyelvű, teljes egészében angol
nyelvű.
(3) Az értekezés benyújtását követő ülésén az ÁOK DHT-a a PTE-vel
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló – legalább 5 éve tudományos
minősítéssel rendelkező – két személyt kér fel hivatalos bírálónak (a
továbbiakban opponensnek). Az opponenseknek két hónapon belül kell
írásos bírálatukat az ÁOK DHT-hoz eljuttatni három példányban,
amely továbbítja azokat az érintett doktorjelölthöz. Az opponensi
véleményekre adott írásos válaszokat a doktorjelöltnek az ÁOK DHThoz kell eljuttatnia. Ezekhez mellékelnie kell a fokozat megszerzésével
kapcsolatos követelmények teljesülésének igazolására alkalmas
dokumentumok másolatát.
(4) A Bírálatban részletezni kell az értekezés tartalmi és formai erényeit,
hibáit, külön kitérve arra, hogy a tézisekben ismertetett új tudományos
eredményeket a PhD-értekezés benyújtója által elért új, saját
tudományos
eredményeiként
elfogadja-e.
A
bírálatoknak
tartalmazniuk kell az opponensek nyilatkozatát arról, hogy javasoljáke az értekezés elfogadását, nyilvános vitára kitűzését és a PhD-fokozat
megítélését a PhD-értekezés benyújtójának. Egy igenlő és egy nemleges
javaslat esetén az ÁOK DHT-a harmadik opponenst kér fel. Két
nemleges (vagy két nemleges és egy igenlő) javaslat esetén a PhDértekezés védése sikertelennek tekintendő. Két elutasító bírálat esetén
ugyanazon PhD-témában új PhD-értekezés benyújtása leghamarabb
két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. Két
igenlő (vagy két igenlő és egy nemleges) javaslat esetén a disszertációt
az ÁOK DHT-a az opponensi bírálatra adott válasz kézhezvételétől
számított három hónapon belül megtartandó nyilvános vitára tűzi ki. A
vita helyét és idejét három héttel korábban meg kell hirdetni. Az
illetékes Doktori Iskola Tanácsa kérésére a DHT dönthet a sajtóban
történő meghirdetésről.
(5) A nyilvános vita az ÁOK DHT-a által felkért és megbízott Bíráló Bizottság
előtt kerül lebonyolításra, amely elnökből, a két opponensből és további
két tagból áll. A bizottság bármely tagja csak az lehet, aki legalább 5
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éve tudományos fokozattal rendelkezik. Az opponensek és a tagok közt
legalább 2 olyan személy legyen, aki nem áll a PTE-val foglalkoztatási
jogviszonyban. Az elnök a PTE ÁOK szakmailag illetékes egyetemi
tanára. Nem lehet bizottsági tag a jelölt témavezetője, vagy akitől az
ügy tárgyilagos bírálata az ÁOK DHT-nak megítélése szerint nem
várható el. A bírálóbizottság összetételével szemben a jelölt az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül - kizárólag összeférhetetlenség
vagy elfogultság esetén - a Kari DHT-nál írásban kifogást emelhet. A
nyilvános vita tényleges időpontját és helyét - a védés előtt legalább 3
héttel - a doktorandusz köteles írásban – a témavezető(k) aláírásával
ellátva - bejelenteni az ÁOK DHT-nak (9. sz. melléklet).
(6) A nyilvános vita kezdetén az elnök megállapítja a határozatképességet,
melyhez a bíráló bizottság legalább négy tagjának, köztük legalább egy
külső szakembernek a jelenléte szükséges. A vita akkor folytatható le,
ha legalább az egyik bíráló jelen van és a másik bíráló írásban
nyilatkozott, hogy a kérdéseire adott válaszokat elfogadja. Váratlan
hiányzás esetén a DHT elnökének, akadályoztatása esetén
elnökhelyettesének az engedélyével a bizottság tagjai pótolhatók, de
csak olyan személlyel, aki a hiányzóval szemben támasztott
követelményeknek megfelel.
(7) A nyilvános vita keretében a doktorandusz 20 perces szabad előadásban
ismerteti PhD-értekezése lényegét, majd válaszol az opponensek, a
bizottsági tagok és a jelenlévők kérdéseire.
(8) A nyilvános vita lezárása után a bizottság zárt ülésen - az opponensi
vélemények,
illetve
a
nyilvános
vitában
elhangzottak
figyelembevételével - megvitatja, majd titkos pontozással értékeli az
értekezést. Ez utóbbinál mind az elnök, mind az opponensek és a
bizottsági tagok maximum 5 pontot adhatnak. Az értekezés akkor
tekintendő "megvédettnek", ha az összesített pontszám a lehetséges
pontszámok legalább 60%-a, vagy annál több. Az eredményesen
megvédett értekezés minősítése: summa cum laude (85% felett), cum
laude (71-85% között), rite (71% alatt). A pontozás eredményét az
elnök nyilvánosan kihirdeti.
(9) A PhD-fokozat odaítéléséről, vagy elutasításáról a szigorlati és a
bírálóbizottság jelentése, illetve a megszerzett pontok száma alapján az
ÁOK DHT-a foglal állást a védést követő ülésén, majd ennek alapján az
EDB dönt.
(10) A PhD-oklevél tartalmazza a Pécsi Tudományegyetem nevét, pecsétjét, az
oklevél birtokosának azonosítására alkalmas nevét, születésének helyét
és idejét, a PhD-fokozat minősítését, tudományágát, az avatás helyét,
évét hónapját, napját. Az oklevelet a Rektor és az EDB elnöke írja alá.
(11) A PhD-oklevelet az egyetem magyar és latin, vagy angol nyelven állítja
ki.
(12) A PhD-fokozatot szerzetteket az egyetem ünnepélyes nyilvános egyetemi
tanácsülés keretében avatja doktorrá. A doktorrá avatás keretében a
jelöltek fogadalmat tesznek.
(13) A PhD-oklevelet a doktori avatást követően kell kiadni, annak
dátumával. A doktorok a doktorrá avatást követően használhatják a
dr. (Ph.D.) címet Az egyetem, illetőleg a kar a jelölt kérelmére a
doktorrá avatás előtt a PhD-szigorlat és a nyilvános vita eredményéről,
illetve a Doktori Tanács vagy az EDB döntéséről igazolást ad ki, melyet
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az illetékes elnök ír alá.
(14) A nyilvános vitáról jegyzőkönyvet kell felvenni.
(15) Eredménytelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől
számított két év elteltével ugyanazon PhD-témában legfeljebb egy
alkalommal kezdeményezhető.
(16) A PhD-értekezés mindenki számára nyilvános. Szabadalmi, oltalmi
eljárással érintett PhD-értekezés esetén a PhD-értekezés és a PhDézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a
bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a DHT jóváhagyásával
legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig
elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó
PhD-értekezést és PhD-téziseit a minősítés időtartamának letelte után
kell nyilvánosságra hozni. PhD-értekezés és annak tézisei elektronikus,
illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról, teljes terjedelmű
nyilvánosságra hozataláról a Doktori Iskolán keresztül a DHT
gondoskodik. Az Egyetem által létrehozott adatbázis naprakész
feltöltéséről a Doktori Iskolák segítségével a DHT gondoskodik.
20. § Egyéb diplomák elismerése
(1) Önálló tudományos munka végzésére való alkalmasságot tanúsító egyéb
diplomákat (külföldön szerzett PhD okleveleket, külföldön szerzett
kandidátusi okleveleket, stb.) egyéni kérelem alapján az illetékes
Doktori Iskolai Tanács véleményének figyelembevételével és az ÁOK
DHT-nak javaslatára az EDB honosíthat, illetve PhD-fokozatnak
ismerhet el - a jelen paragrafus (4) pontjában említett kivételtől
eltekintve. A benyújtott kérelemhez mellékelt iratokból ki kell tűnnie
annak, hogy a PhD-oklevél odaítéléséhez megkívánt, és a diploma
odaítélése óta eltelt időben megszerzett, dokumentált tudásszint,
kutatói gyakorlat és kutatási eredmény nem kevesebb, mint a jelen
szabályzat megfelelő paragrafusaiban részletezettek.
(2) A benyújtott kérelemhez mellékelni kell:
(a) az átminősítendő diplomát,
(b) a kérelmező tudományos publikációinak jegyzékét,
(c) a kérelmező által tartott tudományos előadások, illetve posterbemutatások jegyzékét,
(d) a kérelmező egyetemi-oktatási tevékenységét igazoló dokumentumokat,
(e) magyar, vagy külföldi elméleti, vagy gyakorlati kurzusok
abszolválásának igazolását,
(f) nem kurzus-jellegű külföldi tanulmányutak adatait,
(g) pályázat útján elnyert kutatási támogatást élvező munkacsoport/ok/ban
való részvétel igazolását,
(h) szakmai önéletrajzot,
(i) a megkívánt nyelvismeret igazolását,
(j) minden olyan egyéb tény igazolását, amely az (1) pontban részletezett
követelmény teljesülésének megítéléséhez hozzájárulhat (pl. szakmai
kitüntetés),
(k) nyilatkozatot arról, hogy hova és hányszor nyújtott be a kérelmező
oklevél-átminősítés iránti kérelmet.
(3) A honosítási eljárás költségei a honosítást kérőt terhelik. A honosított
fokozatnak nincs minősítése.
(4) A PTE PhD-oklevelet állít ki - az érintett személy kérésére - a magyar
Tudományos Minősítő Bizottság által kiadott, a biológiai tudományok
kandidátusa, a kémiai tudományok kandidátusa, az orvostudomány
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kandidátusa, valamint a gyógyszertudomány kandidátusa oklevelek
alapján, ennek tényét anyakönyvében rögzíti és erről az országos
nyilvántartást értesíti.
(5) Az egyéb diplomák elismeréséért a 4. sz. Mellékletben foglaltak szerint
meghatározott eljárási díjat kell fizetni.

VII. Különleges rendelkezések
21. §
(1) A PTE-hez fűződő különböző jogviszonyú doktoranduszok eljárási
díjakat, illetve képzési hozzájárulást fizetnek (4. sz. Melléklet).
(2) Azon hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező doktoranduszok, akik a PTE
ÁOK SzMSz-e szerint oktató-kutató tanácstag választására jogosultak
(PTE-, MTA-, OGYI-, stb.,-alkalmazottak) az alábbi kedvezményben
részesíthetők:
(a) akárhány részletben kiadható, maximum 250 munkanapos felmentés a
nem-oktatási rutinmunka alól (belső tanulmányút),
(3) A Magyar Köztársasággal határos országoknak a PTE ÁOK-n folyó PhDképzésre felvett, magukat hivatalos iratokban magyar származásúnak
valló és magyar nyelven tudó állampolgárai által fizetendő képzési
hozzájárulás - indokolt kérésre - korlátlanul átvállalható.
(4) A gradualis egyetemi végzettséget igazoló doktori címek (dr. med., dr.
dent.) valamint a tiszteletbeli doktori cím (doctor honoris causa)
adományozásáról külön szabályzatok rendelkeznek.
(5) A PhD-képzéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet a PhD és
Habilitációs Iroda végzi.
(7) A PTE ÁOK Egészségügyi Nyelvi-Kommunikációs Intézete az angol
szaknyelv, és - kellő számú jelentkező esetén - más idegen szaknyelvek
megkívánt szintű elsajátításának elősegítésére, illetve a megkívánt
szintű ismeretének igazolására nyelvtanfolyamokat és nyelvvizsgákat
szervez.
(8) A Doktori Tanács "Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae"
kitüntetéses doktorrá avatás javaslatával a köztársasági elnök
hozzájárulásával az Egyetem kitüntetéses doktorrá avatja azon
személyeket, akik középiskolai-, egyetemi- és PhD- tanulmányaikat
kiváló eredménnyel végezték (részletek a PTE Doktori Szabályzat 40.
§-ában).
(9) A jelen szabályzat által kitűzött, három hónapnál nem hosszabb
határidőkbe a gradualis képzés oktatási szünetei nem számítanak be.
(10) A doktoranduszok részére nyújtható rendkívüli támogatások (pl.
kongresszusi támogatás, stb.) kérdésében a Kari DHT a mindenkori
lehetőségek figyelembevételével alkalmi bizottság véleményezése
alapján dönt.

VIII. Predoktori állások
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22. §
(1) Az Egyetem – a doktori iskolákkal egyetértésben – azon doktoranduszok
számára, akik a szervezett képzés keretében abszolutóriumot szereztek,
évente meghatározott számú predoktori állást hirdethet meg a PhDépzésből befolyó bevételei terhére. A predoktori alkalmazás célja, hogy
elősegítse a doktorandusz számára az értekezés elkészítését a szervezett
képzés befejezését követő egy éven belül.
(2) A predoktori állások betöltésére legfeljebb 12 hónapra szóló határozott
idejű megbízási szerződés keretében kerül sor, az állás betöltője
hallgatói jogviszonyba nem kerül. A nettó megbízási díj megegyezik a
mindenkori doktori ösztöndíj összegével.
(3) A predoktori állás betöltője a megbízási szerződés hatálya alatt egyéb,
főállásból származó jövedelemmel nem rendelkezhet.
(4) A predoktori állások betöltésének egyéb feltételeit és a pályázati feltételeket
az egyetemi eljárási rend határozza meg.

IX. Átmeneti intézkedések
23. §
(1) E szabályzat hatálybalépésével együtt hatályát veszti a korábbi PTE ÁOK
Doktori Szabályzata.

X. A szabályzat érvénye
24. §
(1) Jelen szabályzat a PTE ÁOK Kari Tanácsa által való elfogadást követően,
2019. január 10-én lépett életbe.
(2) A szabályzat hatályba lépése nem érinti a hatályba lépése előtt
fokozatszerzési eljárást megkezdő doktorjelölteket.

Dr. Nyitrai Miklós s.k.
egyetemi tanár
a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karának
Dékánja
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1. Melléklet

Az Idegen nyelvek ismerete

A 12. paragrafus (2) bekezdés (c) pontja a programba felvételhez szükséges
minimumot határozza meg. A 2018. szeptembertől beiratkozott hallgatók kötelesek az
előírt nyelvvizsga bizonyítványokat a komplex vizsga előtt bemutatni. Részletesebb
tájékoztatás a PTE ÁOK Egészségügyi Nyelvi-Kommunikációs Intézetében kapható. A
PhD fokozat odaítéléséhez szükséges követelményt (17. paragrafus (1) bekezdés (c)
pont) az Országos Doktori és Habilitációs Bizottság javaslata alapján az alábbiak
egészítik ki.
A nyelvismeret igazolása történhet:
(a) két idegen nyelvből szerzett legalább középfokú (egyik angol) "C" típusú
állami nyelvvizsga, vagy vele egyenértékű más vizsga bizonyítványával. Az
egyenértékűségről az Állami Nyelvvizsga Bizottság véleménye dönt.
(b) egyik, éspedig angol nyelvből, az (a) pont szerinti bizonyítvánnyal és a
másik idegen nyelvből
a PTE ÁOK Egészségügyi Nyelvi-Kommunikációs Intézetének alapfokú
szakmai nyelvvizsga bizonyítványával,
egyéb bizonyítvánnyal, melyet a PTE ÁOK Egészségügyi NyelviKommunikációs Intézete az alapfokú szakmai nyelvvizsga bizonyítványával
egyenértékűnek ismer el,
a doktori szigorlat egyik tárgyának idegen nyelven letett vizsgájával,
a nyilvános védés keretében a tézisek idegen nyelvű előadásával és
megvitatásával
az angol melletti nyelv esetében a Doktori Tanács által esetenként előírt
más módon (pl. tartós – legalább féléves - külföldi vendégoktatás tevékenység
igazolása, vagy a tudományág műveléséhez szükséges fokú nyelvtudás igazolásával),
a Doktori Tanács a két idegen nyelv egyikeként az angol nyelv ismeretét
írja elő, második nyelvként a természettudományok irodalmában széles körben
használt (élő nyelv) vagy a Magyarországgal határos szomszéd országok valamelyike
nagyobb népességének anyanyelvét fogadja el.
(c) Külföldi jelölt, anyanyelve mellett egy további, a természettudományok
irodalmában széles körben használt idegen nyelv (élő nyelv) ismeretét kell hogy az (a)
pontnak megfelelő módon bizonyítsa.
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2. Melléklet

Minőségi követelmények a PhD fokozat megszerzésével kapcsolatban

A PhD fokozat minőségmegőrzésének biztosítása érdekében a PTE ÁOK
Doktori Szabályzata az alábbi alapkövetelményeket támasztja a doktori eljárás
elindításának feltételeként:
a) A pályázó tudományos közleményei között legyen legalább egy elsőszerzős,
az értekezés témájával kapcsolatos és impakt faktorral minősített eredeti közlemény.
b) A pályázati anyagban bemutatott tudományos közlemények összesített
impakt faktora klinikai tudományszakok esetében érjen el minimum 2.0-t, de
andrológia, dermatológia, gerontológia, infectológia, nőgyógyászat, oxyológia,
parazitológia, pulmonológia, radiológia, reumatológia, sportorvostan, szemészet és
urológia esetében 1.5-t, addiktológia, fogászat, klinikai pszichológia, orr-fül-gégészet,
orthopédia, orvosi informatika, rehabilitáció, trópusi medicina esetében pedig 1.0-t.
Elméleti tudományokban a megkövetelt minimális impakt faktor általában 3.5, de
biokémiában,
molekuláris
biológiában,
genetikában,
örökléstanban,
idegtudományokban, immunológiában, sejtbiológiában és virológiában a minimálisan
igényelt impakt faktor 4.0, megelőző orvostan és népegészségügy, farmakognozia,
szerves szintetikus és gyógyszerkémia valamint törvényszéki orvostan esetében 2.0,
gyógyszerügyi szervezés esetében pedig 1.0.
A fenti követelmények szempontjából az értekezés tudományterülete tekintendő
mérvadónak.
c) Egészen kivételes esetekben, melyekben a pályázó tudományszakában a
tudományos eredmények közlésére impakt faktorral minősített folyóirat nem áll
rendelkezésre, de az eredmények egy részének közlése idegennyelvű, nemzetközileg
elismert folyóiratban történt, a doktori fokozat elnyeréséhez elégséges tudományos
teljesítmény a hivatalos bírálók egyöntetű pozitív értékelése alapján is megállapítható.
Ezekben az esetekben a hivatalos bírálók támogató javaslatukat a közlemény(ek)
eredeti referenseinek bírálatával kell, hogy alátámasszák. Hogy mely esetekben
alkalmazható ez a kivételes eljárás, azt az érintett Doktori Iskola előterjesztése alapján
a PTE ÁOK Doktori Tanácsa határozza meg a PhD programhoz való csatlakozáskor.
d) A számszerű követelmények teljesítése önmagában nem lehet a doktori
fokozat odaítélésének alapja, ezek teljesítésén túl a jól megfogalmazott tudományos
koncepciót koherens közleményekkel kell hitelesíteni. Minden új tudományos
eredmény csak egy PhD disszertáció alapgondolatát képezheti. Amennyiben
többszerzős dolgozatban közölt tudományos eredmények több PhD értekezés alapját
képezik, az érintett Doktori Iskolák Tanácsai a disszertációhoz csatolt nyilatkozatban
jelöljék meg, hogy mely részeredmények tekinthetők a jelölt saját eredményének, és
tegyenek javaslatot arra, hogy a közlemény impakt faktorának hányad részét lehet az
adott személy értékelésénél beszámítani.
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2/A. Melléklet
Minőségi követelmények a PhD fokozat megszerzésével kapcsolatban a
tanulmányikat a 2016/2017 tanévben és azt követően megkezdők esetében
A PhD fokozat minőségmegőrzésének biztosítása érdekében a PTE ÁOK Doktori
Szabályzata az alábbi alapkövetelményeket támasztja a doktori eljárás elindításának
feltételeként:
a) A dolgozat alapjául szolgáló közlemények között legyen egy olyan, IF-al
rendelkező lapban megjelent eredeti közlemény (levelezés, review nem számítható
ide), melyben a Ph.D. jelölt az első szerző és témavezetője az utolsó v. levelező szerző.
A társ-témavezető legyen szerző legalább egy olyan a dolgozat alapjául szolgáló IF-s
eredeti közleményben, melyben a PH.D. jelölt is szerepel. A dolgozat alapjául szolgáló
elsőszerzős közlemény(ek) összesített IF-a érje el a minimálisan előírt IF 50 %-át.
Megosztott elsőszerzőség esetén az eredeti közlemény teljes impakt faktora
beszámítható, viszont csak fél elsőszerzős közleménynek számít.1
b) A PhD fokozatszerzés során csak vizsgáló által kezdeményezett multicentrikus
vizsgálat (investigator-initiated trial) eredményeit közlő, impakt faktorral rendelkező
közlemény első szerzősége vehető figyelembe.
- A vizsgálat szponzora profitérdekelt szervezet (pl. gyógyszergyár) nem lehet
Egyebekben
az
MTA
Orvosi
Tudományok
Osztálya
doktori
követelményrendszerének
vonatkozó
állásfoglalása
irányadó
(http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/V.%20Osztaly/Doktori_Ugyrend_V
_osztaly_20160701_uj_jav.pdf)
c) A minimálisan előírt IF követelmény alatt az értekezés alapjául szolgáló
tudományos közlemények összesített impakt faktora értendő. A követelmények
szempontjából az értekezés tudományterülete tekintendő mérvadónak.
d) Csak és kizárólag az MTMT adatbázisban rögzített és nyilvánossá tett
közlemények vehetők figyelembe.
Tudományszak

1

(∑IF)

Tudományszak

(∑IF)

Klinikai tudományszakok (kivéve
az alábbiakat)

2,0

Elméleti szaktudományok
(kivéve az alábbiakat)

3,5

Andrológia

1,5

Farmakognózia

2,0

Dermatológia

1,5

Gyógyszeranalízis

2,0

Egészségtudományok

1,5

Gyógyszerészi kémia

2,0

Geriátria

1,5

Gyógyszer-technológia

2,0

Infektológia

1,5

Igazságügyi orvostan

2,0

Klinikai farmakológia

1,5

Megelőző orvostan, népegészségügy

2,0

Oxiológia, sürgősségi orvostan

1,5

2,0

Parazitológia

1,5

Szerves, szintetikus gyógyszerkémia
Viselkedéstudományok

Pulmonológia

1,5

Radiológia

1,5

Reumatológia

1,5

Sebészet

1,5

Sportorvostan

1,5

(pszichológia, magatartásorvoslás, neuro-, kísérleti-,
egészség-, kognitív pszichológia)

2,0

Gyógyszerügyi ismeretek, szervezés

1,0

Orvos-beteg kapcsolat alapkérdései
(orvosi etika, orvosi szociológia, orvosi antropológia,
orvosegyetemi oktatás és szervezeti kérdések)

Ez nem azonos a témavezetőkkel szemben támasztott MTA doktori követelményekkel.

1,0
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Szemészet

1,5

Szülészet, nőgyógyászat

1,5

Urológia

1,5

Addiktológia

1,0

Fogászat

1,0

Fül-orr-gégészet

1,0

Gyermeksebészet

1,0

Kiemelt elméleti szakterületek:

Háziorvostan, foglalkozás eü.

1,0

Biokémia

5,0

Klinikai pszichológia

1,0

Genetika

5,0

Klinikai gyógyszerészet

1,0

Idegtudományok

5,0

Ortopédia, traumatológia

1,0

Immunológia

5,0

Orvosi informatika

1,0

Molekuláris biológia

5,0

Rehabilitáció

1,0

Sejtbiológia

5,0

Trópusi medicina

1,0

Virológia

5,0
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2/B. Melléklet
Minőségi követelmények a PhD fokozat megszerzésével kapcsolatban a tanulmányikat a 2018/2019 tanév II. félévében és azt követően megkezdők esetében
A PhD fokozat minőségmegőrzésének biztosítása érdekében a PTE ÁOK Doktori
Szabályzata az alábbi alapkövetelményeket támasztja a doktori eljárás elindításának
feltételeként:
a) A dolgozat alapjául szolgáló közlemények között legyen legalább egy, addig
nem publikált adatokat elemző közlemény, amely legalább Q2 besorolású folyóiratban
jelent meg, az első szerzője a Ph.D. jelölt, az utolsó vagy levelező szerzője pedig a
jelölt témavezetője. A dolgozat alapjául szolgáló közlemények közé nem számítható be
a levelezés (kivéve az ún. research letter), az esettanulmány (kivéve, a D1 folyóiratban
megjelent) és a review.
Ha a jelöltnek két témavezetője van, akkor a társ-témavezető legyen szerző legalább
egy olyan, a dolgozat alapjául szolgáló IF-ral bíró, eredeti közleményben, melyben a
Ph.D. jelölt is szerepel szerzőként. A dolgozat alapjául szolgáló elsőszerzős
közlemény(ek) összesített IF értéke érje el az értekezésben bemutatott kutatás témájától
függően, a minimálisan előírt össz-IF érték 50%-át. Megosztott elsőszerzőség esetén az
eredeti közlemény teljes IF értéke2 beszámítható, de az ilyen közlemény csak fél
elsőszerzős közleménynek számít. .
b) A PhD fokozatszerzés során csak vizsgáló által kezdeményezett multicentrikus
vizsgálat eredményeit közlő, impakt faktorral rendelkező közlemény első szerzősége
vehető figyelembe.
- A vizsgálat szponzora profitérdekelt szervezet (pl. gyógyszergyár) nem lehet
Egyebekben
az
MTA
Orvosi
Tudományok
Osztálya
doktori
követelményrendszerének
vonatkozó
állásfoglalása
irányadó
(http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/V.%20Osztaly/Doktori_Ugyrend_V
_osztaly_20160701_uj_jav.pdf)
c) A minimálisan előírt IF követelmény alatt az értekezés alapjául szolgáló
tudományos közlemények összesített impakt faktora értendő. A követelmények
szempontjából az értekezés tudományterülete tekintendő mérvadónak.
d) Csak és kizárólag az MTMT adatbázisban rögzített és nyilvánossá tett
közlemények vehetők figyelembe.
Tudományszak

2

(∑IF)

Tudományszak

(∑IF)

Klinikai tudományszakok (kivéve
az alábbiakat)

2,0

Elméleti szaktudományok
(kivéve az alábbiakat)

3,5

Andrológia

1,5

Farmakognózia

2,0

Dermatológia

1,5

Gyógyszeranalízis

2,0

Egészségtudományok

1,5

Gyógyszerészi kémia

2,0

Geriátria

1,5

Gyógyszer-technológia

2,0

Infektológia

1,5

Igazságügyi orvostan

2,0

Klinikai farmakológia

1,5

Megelőző orvostan, népegészségügy

2,0

Oxiológia, sürgősségi orvostan

1,5

2,0

Parazitológia

1,5

Szerves, szintetikus gyógyszerkémia
Viselkedéstudományok

Pulmonológia

1,5

Radiológia

1,5

(pszichológia, magatartásorvoslás, neuro-, kísérleti-,
egészség-, kognitív pszichológia)

2,0

Gyógyszerügyi ismeretek, szervezés

1,0

Orvos-beteg kapcsolat alapkérdései
(orvosi etika, orvosi szociológia, orvosi antropológia,
orvosegyetemi oktatás és szervezeti kérdések)

Ez nem azonos a témavezetőkkel szemben támasztott MTA doktori követelményekkel.

1,0
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Reumatológia

1,5

Sebészet

1,5

Sportorvostan

1,5

Szemészet

1,5

Szülészet, nőgyógyászat

1,5

Urológia

1,5

Addiktológia

1,0

Fogászat

1,0

Fül-orr-gégészet

1,0

Gyermeksebészet

1,0

Kiemelt elméleti szakterületek:

Háziorvostan, foglalkozás eü.

1,0

Biokémia

5,0

Klinikai pszichológia

1,0

Genetika

5,0

Klinikai gyógyszerészet

1,0

Idegtudományok

5,0

Ortopédia, traumatológia

1,0

Immunológia

5,0

Orvosi informatika

1,0

Molekuláris biológia

5,0

Rehabilitáció

1,0

Sejtbiológia

5,0

Trópusi medicina

1,0

Virológia

5,0
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3. Melléklet

A felvételi eljárás
A felvételi bizottság elnöke:
-

a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

A felvételi bizottság tagjai:
-

a Doktori és Habilitációs Tanács elnökhelyettese
a Doktori és Habilitációs Tanács titkára

A pontozás rendszere
I. A graduális képzésben elért tanulmányi eredményért adható pont
3.01-3.20
1 pont
3.21-3.40
2 pont
3.41-3.60
3 pont
3.61-3.80
4 pont
3.81-4.00
5 pont
4.01-4.20
6 pont
4.21-4.40
7 pont
4.41-4.60
8 pont
4.61-4.80
9 pont
4.81-5.00
10 pont
1-1 plusz pontot kap a hallgató a tanulmányaival összefüggésben ha a témához
legszorosabban kapcsolódó két szakmai tárgyból a szigorlati eredménye jeles.
II. A tudományos teljesítményért adható pont
A./ Tudományos Diákköri (TDK) munka:
Országos konferencián díjat nyert első szerző
Országos konferencián díjat nyert második szerző
Országos konferencián díjat nyert harmadik szerző
Országos konferencián díjat nyert negyedik szerzőtől
Házi konferencián díjat nyert első szerző
Házi konferencián díjat nyert második szerző
Házi konferencián díjat nyert harmadik szerző
Házi konferencián díjat nyert negyedik szerzőtől
TDK témából írt díjat nyert pályamunka
TDK témából irt államvizsga dolgozat jeles eredménnyel
TDK témából irt államvizsga dolgozat rosszabb mint
jeles eredménnyel, vagy részvétel a TDK munkában

5 pont
2,5 pont
1,5 pont
0,5 pont
4 pont
2 pont
1,2 pont
0,4 pont
2 pont
2 pont
l pont

A pontok többszörözhetők ha a teljesítmény azt indokolja. A pontok ily módon való
többszörözése csak akkor indokolt, ha különböző teljesítmény áll mögötte. A
teljesítményen alapuló reális pontszámítás érdekében a felvételre való jelentkezéskor
mellékelni kell az előadások és poszterek absztraktját.
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B./ Tanulmányút, publikáció, tudományos kongresszus:
Külföldi tanulmányúton vett részt (legalább 1 hónapig)
Publikációban /közlemény/ szerepelt

1pont

impakt faktoros
A mindenkori legfrissebb hozzáférhető Journal Citation Reports - Science Edition –
Journal Ranked by Impact Factor within Category alapján az egyes kategóriákban
listázott folyóiratok száma szerinti hármas felosztás (felső 20%-ba eső, alsó 20%-ba
eső, illetve a kettő közötti) figyelembevételével:
Az illető folyóirat kategóriájában a felső 20%-ba került
folyóiratokban közlő
első szerző
társszerzők egységesen
Az illető folyóirat kategóriájában a felső 20% és alsó 20% közé
került folyóiratokban közlő
első szerző
társszerzők egységesen
Az illető folyóirat kategóriájában az alsó 20%-ba került
folyóiratokban közlő
első szerző
társszerzők egységesen
nem impaktfaktoros

8 pont
4 pont
6 pont
3 pont
4 pont
2 pont

első szerzőként
második szerzőként
harmadik szerzőként
negyedik szerzőtől

2 pont
1 pont
0,6 pont
0,2 pont

Nemzetközi előadásban, poszterben szerepelt
első szerzőként
második szerzőként
harmadik szerzőként
negyedik szerzőtől

2 pont
1 pont
0,6 pont
0,2 pont

Előadásban, poszterben szerepelt első szerzőként
második szerzőként
harmadik szerzőként
negyedik szerzőtől

1 pont
0,5 pont
0,3 pont
0,1 pont

Tanulmányutanként, publikációnként, előadásonként és poszterenként adhatók a fenti
pontok. A pontok többszörözhetők, ha a publikációk és a kongresszusi szereplések
különböző teljesítmények alapján készültek, illetve történtek.
A II A és B pontjaiban felsorolt teljesítményekért külön - külön pont csak akkor adható,
ha azok mögött igazolhatóan többletteljesítmény áll.
Egy témából megjelent több közlemény esetén csak a legnagyobb pontértékű
publikáció kerül beszámításra a felvételnél.
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III. Ha a pályázó olyan Doktori Iskolába, programba jelentkezik, ahol nincs, vagy
kisebb létszámban dolgoznak ösztöndíjasok, preferálni kell maximum 5 ponttal.

IV. Nyelvtudás
- „C” típusú felsőfokú
- „A” vagy „B” típusú felsőfokú nyelvvizsga
- „C” típusú felsőfokú PROFEX nyelvvizsga
- „A” vagy „B” típusú felsőfokú PROFEX nyelvvizsga
- „C” típusú középfokú nyelvvizsga
- „A” vagy „B” típusú középfokú nyelvvizsga
- „C” típusú középfokú PROFEX nyelvvizsga
- „A” vagy „B” típusú középfokú PROFEX nyelvvizsga

2 pont
1 pont
2 pont
1 pont
1 pont
0,5 pont
1 pont
0,5 pont

V. A különböző felsőoktatási intézmények eltérő jellegéből és gyakorlatából, vagy
egyéb speciális tevékenységi köréből adódó olyan egyéni teljesítmények elismerése
és honorálása, amelyek a fenti kategóriákba nem illeszthetők, de valós és
igazolható munkát tartalmaznak, a felvételi bizottság hatáskörébe tartozik.
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4. Melléklet
A PhD-képzésre, illetve fokozat-szerzésre jelentkezők és a felvettek által fizetendő díjak.
A. Magyar nyelvű képzés
(a) A doktori képzésre történő jelentkezés eljárási díja: 9.000,- Ft. A jelentkezési kérelem
benyújtásakor a befizetést igazoló dokumentum melléklésével igazolni kell, hogy az eljárási díjat a
jelentkező a doktori iskola részére befizette.
(b) Fokozatszerzési eljárási díj: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap legalább négyszerese,
legfeljebb nyolcszorosa. (jelenleg 80.000,- - 160.000,- Ft)
(c) Képzési díj: Az önköltséges képzésben résztvevők a képzési időtartam (3 év) alatt
szemeszterenként a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap legalább kétszeresét (jelenleg 40.000,- Ft),
legfeljebb négyszeresét (jelenleg 80.000,-Ft) fizetik.
(d) Szigorlati díj: szigorlatonként a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap. A szigorlati díjat a
vizsgára való jelentkezéskor be kell fizetni. (jelenleg 20.000,- Ft)
(e) Komplex vizsga díja: A komplex vizsga díját a vizsgára való jelentkezéskor be kell fizetni.
(jelenleg 30.000,- Ft)
(f) Előbírálati értekezés bírálatának díja: Az előbírálati értekezés bírálatának díját az előbírálati
dolgozat beadásakor be kell fizetni. (jelenleg 52.000,- Ft)
(g) Védési díj: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap legalább hatszorosa, legfeljebb tízszerese. A
védési díjat a vizsgára való jelentkezéskor be kell fizetni. (jelenleg 120.000,- - 200.000,- Ft)

B. Idegen nyelvű képzés
(a) A doktori képzésre történő jelentkezés díja: 200 USD. A jelentkezési kérelem benyújtásakor a
befizetést igazoló dokumentum melléklésével igazolni kell, hogy a jelentkezési díjat a jelentkező a
doktori iskola részére befizette.
(b) A felvételi eljárás díja: 250 USD. A szóbeli felvételin való részvétel esetén igazolni kell, hogy az
eljárási díjat a jelentkező a doktori iskola részére befizette.
(c) Beiratkozási díj: 200 USD. A befizetést igazoló dokumentumot a beiratkozás napján kell
bemutatni.
(d) Képzési díj: A nappali munkarendű képzésben résztvevők a képzési időtartam (3 év) alatt
szemeszterenként 6000 USD, az önköltséges munkarendű képzésben résztvevők a képzési időtartam
(3 év) alatt szemeszterenként 2000 USD képzési díjat fizetnek. A befizetést igazoló dokumentumot a
beiratkozás napján kell bemutatni.
(e) Fokozatszerzési eljárási díj: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap tizenhatszorosa. A
fokozatszerzési eljárásra való jelentkezéskor be kell fizetni. (jelenleg 320.000,- Ft)
(f) Szigorlati díj: szigorlatonként a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap kétszerese. A szigorlati
díjat a vizsgára való jelentkezéskor be kell fizetni. (jelenleg 40.000,- Ft)
(g) Komplex vizsga díja: A komplex vizsga díját a vizsgára való jelentkezéskor be kell fizetni.
(jelenleg 30.000,- Ft)
(h) Előbírálati értekezés bírálatának díja: Az előbírálati értekezés bírálatának díját az előbírálati
dolgozat beadásakor be kell fizetni. (jelenleg 200.000,- Ft)
(i) Védési díj: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap húszszorosa. A védési díjat a vizsgára való
jelentkezéskor be kell fizetni. (jelenleg 400.000,- Ft)
C. A fokozatszerzési eljárás az államilag támogatott doktorandusz hallgatók részére az Ftv. 68. § (3)
bekezdése alapján, hallgatói jogviszonyuk fennállása alatt ingyenes.
D. A kandidátusi átminősítés díja: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 0,1-szerese.
E. Az egyéb diplomák (pl. külföldön szerzett PhD) átminősítése: a mindenkori közalkalmazotti
pótlékalap kétszerese.
Megjegyzés:
1. A feltüntetett összegek differenciálását illetően a DHT dönt.
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5. sz. Melléklet

A PhD-képzésben, illetve a PhD fokozat-adásban résztvevők tiszteletdíja

I. A tiszteletdíjak megállapítására szolgáló viszonyítási alap a mindenkori
közalkalmazotti pótlékalap (KPA)

II. Az alább felsorolt kategóriákba tartozó személyek, a kategória-elnevezés után
feltüntetett tiszteletdíjban részesíthetők:
A.) a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek
a.) felvételi bizottság elnöke, illetve tagja: felvételizőnként
b.) szigorlati bizottság elnöke, illetve tagja: szigorlatozónként
c.) komplex vizsgabizottság elnöke, illetve tagja: vizsgázónként
d.) a PhD előbírálói értekezés bírálója: értekezésenként
e.) PhD-értekezés védési bizottságának elnöke, illetve tagja:
értekezésenként
B.) a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyek
a.) szigorlati bizottság tagja: szigorlatozónként
az illetékes Doktori Iskola egyedi megítélése alapján
b.) PhD-értekezés opponense: értekezésenként

0.06 x KPA
0.1 x KPA
0.5 x KPA
1.3 x KPA
0.3 x KPA

0.3 x KPA
1.3 x KPA

III. A PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyek részére
költségtérítés (utazás, szállás, étkezés) fizethető az őt felkérő testülettel (Doktori
Iskola, illetve Doktori Tanács) történt előzetes egyeztetés alapján.
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6. sz. Melléklet

Az önköltséges és az egyéni felkészülői képzésre történő jelentkezés
Benyújtandó kérvény, illetve nyilatkozatok:
1./ Kérvény az ÁOK Doktori Tanácsához, melyben a jelölt kinyilvánítja
csatlakozási szándékát az ÁOK valamely Doktori Iskolájához, programjához,
témájához
2./ Munkahelyi vezetőjének támogató nyilatkozata
3. A Doktori Iskola vezetőjének, illetve a programvezetőjének, témavezetőjének
támogató, illetve befogadó nyilatkozata
4./ Részletes munkaterv
5./ Az eddig elért kreditpontok összesítése
6./ Felvételi díj befizetésének igazolása (9.000,- Ft)

Mellékletek:
1./ Szakmai, tudományos önéletrajz
2./ Egyetemi diploma másolata
3./ Szigorlatok eredménye külön kigyűjtve (régebben végzetteknél nem
szükséges, elegendő a diploma másolata);
4. Szakvizsga bizonyítvány(ok)
5./ Nyelvvizsga bizonyítvány(ok)
6./ Továbbképzésekről, bel- és külföldi tanulmányutakról szóló igazolások
7./ Publikációk jegyzéke impaktfaktorral, összesített impakt faktor,
8. Kongresszusi előadások, poszterek jegyzéke (bel- és külföldiek egyaránt)
9./ Könyv, vagy könyvfejezet
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7.sz. Melléklet
Doktori előbírálói értekezés
benyújtásához szükséges nyilatkozat
Alulírott
név:………………………………………………………………………………………
születési név: ……………………………………………………………………………
anyja neve: ………………………………………………………………………………
születési hely, idő: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
című doktori előbírálói értekezésemet a mai napon benyújtom a(z)
…………………………………………………………………………………………...
Doktori Iskola
…………………………………………………………………………………………...
Programjához

Témavezető(k) neve: ……………………………………………………………………
Dátum: ………………………
…………………………………
doktorjelölt aláírása

…………………………………………
témavezető aláírása

…………………………………
témavezető aláírása

44

8.sz. Melléklet
Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről
Alulírott
név:………………………………………………………………………………………………
születési név: ……………………………………………………………………………………
anyja neve: ………………………………………………………………………………………
születési hely, idő: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……..………...
…………………………………………………………………………………………………...
című doktori értekezésemet a mai napon benyújtom a(z)

……………………………………………………………………………………..………….....
Doktori Iskola

…………………………………………………………………………………………………...
Programjához
Témavezető(k) neve: ……………………………………………………………...……….……
Kulcsszavak (minimum 5 magyar nyelvű és 5 angol nyelvű) …………………………………..
……………………………………………………………………………………...……………

Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet
- korábban más doktori iskolába (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be,
- fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el,
- az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelen doktori eljárásom,
- öt éven belül doktori fokozatom visszavonására nem került sor,
- értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását sajátomként nem mutattam be, az
irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy
hamisított adatokat nem használtam.
Dátum: ………………………
…………………………………
doktorjelölt aláírása

…………………………………………
témavezető aláírása

…………………………………
témavezető aláírása
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9.sz. Melléklet
Nyomtatvány
Nyilvános doktori védés időpontjának és helyének bejelentéséhez

Alulírott
név:………………………………………………………………………………………

bejelentem, hogy a
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
című doktori értekezésem nyilvános védésének időpontja:
…………………………………………………………………………………………...
helye:
…………………………………………………………………………………………...

Dátum: ………………………
…………………………………
doktorjelölt aláírása

…………………………………
témavezető aláírása

…………………………………
témavezető aláírása
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10.sz. Melléklet

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
akkreditált Doktori Iskolái, programjai és azok vezetői
Doktori Iskola vezetője

Programvezető

Elméleti Orvostudományok D95 Dr. Szekeres Júlia
A-138/1993 A reprodukció immunológiai vonatkozásai
B-139/1993 Az immunológia alapjai
B-372/1996 A polysystemás autoimmun kórképek
immunológiai és klinikai vonatkozásai
A-137/1993 Elméleti és gyakorlati felkészítés
a központi idegi és humorális szabályozások
multidiszciplináris kutatására
B-134/1993 Neuroendokrinológia és neurohisztológia
B-377/1997 Viselkedéstudományok
A-141/1993 Bakteriális fertőzések molekuláris pathogenezise

Dr. Szekeres Júlia
Dr. Berki Tímea
Dr. Czirják László

Dr. Karádi Zoltán
Dr. Reglődi Dóra
Dr. Kállai János
Dr. Kerényi Mónika

Klinikai Orvostudományok D94 Dr. Bogár Lajos
A-319/1995 Nefrológia - Diabetológia
A-442/2000 Reproduktív endokrinológia
A-146/1993 Molekuláris patológiai és laboratóriumi vizsgálatok
jelentősége az orvosi diagnosztikában és terápiában
B-145/1993 Molekuláris patomorfológia
A-327/1995 Keringéspatológiai állapotok vizsgálata kísérletes
modelleken és klinikai beteganyagon
B-322/1996 Kísérletes cardiológia
B-149/1993 Daganatok molekuláris epidemiológiája
B-414/1998 Táplálkozástudományi vizsgálatok gyermekkorban
B–2/2004
Kardiovaszkuláris betegségek klinikai és
molekuláris szintű új mechanizmusainak,
diagnosztikájának és terápiájának kutatása
B–4/2004
Alap- és alkalmazott kutatások fog- és
szájbetegségekben
B-1/2006
Anyagcsere és endokrin megbetegedések klinikuma
és pathobiokémiája
B-1/2008
Sebészet és határterületei
B-1/2010
Mozgásszervi klinikai tudományok
B-2/2013
Parenchymás szervek akut és krónikus
sérülései, következmények:
a diagnosztika és a terápia eszköztára

Dr. Wittmann István
Dr. Gőcze Péter
Dr. Miseta Attila
Dr. Pajor László
Dr. Jancsó Gábor
Dr. Tóth Kálmán
Dr. Kiss István
Dr. Molnár Dénes

Dr. Szokodi István
Dr. Nagy Ákos
Dr. Mezősi Emese
Dr. Vereczkei András
Dr. Than Péter

Dr. Molnár F. Tamás
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Klinikai Idegtudományok D221 Dr. Komoly Sámuel
B-1/2005
B-2/2014
B-3/2014
B-4/2014
B-5/2014
B-6/2014
B-1/2012

Klinikai neuroimmunológia és stroke
Neuromorfológia és neuropathológia
Idegtudományi képalkotás
Idegsebészet
Klinikai és humán idegtudományok
Neurológia
Pszichiátria

Interdiszciplináris Orvostudományok D93

Dr. Sümegi Balázs

A-129/1993 Molekuláris és celluláris biokémia
B-130/1993 Funkcionális fehérjedinamika vizsgálata
biofizikai módszerekkel
B-131/1993 Intracelluláris jelátviteli folyamatok
B-299/1995 Haematológia
B-449/1999 Humán molekuláris genetika
B-2/2008
Bizonyítékokon alapuló orvoslás
B–1/2013
Analitikai technikák a biokémiában és
molekuláris biológiában

Gyógyszertudományok D92

Dr. Komoly Sámuel
Dr. Ábrahám Hajnalka
Dr. Bogner Péter
Dr. Büki András
Dr. Janszky József
Dr. Pfund Zoltán
Dr. Tényi Tamás

Dr. Sümegi Balázs
Dr. Nyitrai Miklós
Dr. Szeberényi József
Dr. Alizadeh Hussain
Dr. Melegh Béla
Dr. Decsi Tamás
Dr. Gallyas Ferenc

Dr. Pintér Erika

A- 148/1993 Biológiailag aktiv anyagok
izolálása és vizsgálata
A-143/1993 A gyógyszerterápia optimalizálásának lehetőségei
B-1/2014
Gyógyszerészi kémia
A-144/1994 Toxicológia
B–1/2004
Vegetatív és szenzoros idegek zsigeri működése
és farmakológiája
A-292/1994 Neurofarmakológia
B-1/2016
Transzlációs medicina

Dr. Deli József
Dr. Botz Lajos
Dr. Perjési Pál
Dr. Pethő Gábor
Dr. Helyes Zsuzsanna
Dr. Pintér Erika
Dr. Hegyi Péter

