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.

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 közlemény1 teljes impakt
faktora beszámítható, viszont csak fél elsőszerzős közleménynek számít.
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

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

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 értéke
beszámítható, de az ilyen
közlemény csak fél elsőszerzős közleménynek számít. .2
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

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

