Tájékoztató a Doktori Iskola működéséről
a tanulmányaikat 2016. szeptember után megkezdőknek
A doktoranduszok nyilvántartása
A doktoranduszokról törzslapot vezetünk, a NEPTUN Tanulmányi Rendszeren keresztül adatot szolgáltatunk a
Felsőoktatási Információs Rendszernek, a tudományos munkákról az Országos Doktori Tanácsnak
http://www.doktori.hu
A nyilvántartott adatok;
 a jogszabályban meghatározott adatok,
 a doktori iskolák által az adott félévben meghirdetett tantárgyak és tanegységek,
 a tanulmányi kötelezettségek és a kutatómunka teljesítése,
 a tanulmányok esetleges szüneteltetése,
 az abszolutórium megszerzése,
 a fokozatszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok

A doktori képzés oktatásszervezése

A képzés időtartama 8 félév, amely féléves beszámoltatási szakaszokra bontható.
A felvételt nyert 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 doktorandusznak a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a doktori képzéssel és
fokozatszerzéssel kapcsolatos egyetemi szabályzatot és a doktori iskola ajánlott tantervét áttanulmányozta,
s azok alapján jogait és kötelezettségeit megismerte.
A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.
A doktorandusz félévenként a bejelentkezési időszakban a NEPTUN Rendszerbe bejelentkezik, státuszát
beállítja (aktív/passzív). Az aktív hallgatóknak a minta tanterv szerinti féléves tárgyakat a doktori iskola
ügyvivő titkára felveszi a tanulmányi rendszerben. A felvett tárgyak tanulmányi követelményeit a
doktorandusz köteles a félév során teljesíteni.
Ha a doktorandusz a következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A
hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A
doktorandusz több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével.
Megszűnik a doktorandusz hallgatói jogviszonya a doktori képzés képzési idejének utolsó napján.
a) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve
sikertelenségének napján,
b) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével,
c) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett
A Doktori Iskola tanácsának 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 a beiratkozástól számított, a képzési idő kétszerese alatt – egyaránt
számítva az aktív és passzív féléveket is –nem szerzi meg, feltéve minden esetben, hogy a hallgatót –
legalább két alkalommal – írásban, vagy elektronikus formában felhívták arra, hogy kötelezettségének a
megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről
A doktorandusz tudományos képzésben vesz részt, továbbá egyéni kutatómunkát végez.
A doktorandusz a téma vezetővel közösen alakítja ki a féléves egyéni haladási ütem tervét.
A félév kezdésekor munkatervet, a félév zárásakor személyes védés alkalmával félévzáró beszámolót kell
benyújtani.
A tantervnek megfelelő haladást félévente 5 doktori nappal, és a témavezetővel egyénileg egyeztetett
időpontokban konzultációkkal biztosítjuk.
A félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak. Az őszi félév első hete a szeptember első hétfőjével
kezdődő hét, a tavaszi félév első hete a február első hétfőjével kezdődő hét.
A vizsgák letételét és a kutatói követelmények teljesítését a leckekönyvben igazoltatni kell.
A doktorandusz, amennyiben a tanulmányi kötelezettségeinek igazoltan eleget tett, azaz megszerezte a
240 kreditpontot, végbizonyítványt állítunk ki.
A doktori képzés
szervezett formában teljes idejű képzésként nappali munkarendben folyik. A doktori képzés a
tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés
keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely




képzési és kutatási, valamint
kutatási és disszertációs szakaszból áll.

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.
A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a
kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri,
értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és
disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése
A doktorandusz a hallgatói jogviszonyának fennállása mellett külföldi részképzésben is részt vehet. A külföldi
tanulmányút során szerzett ismeretek elfogadását az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55. §-ai
alapján a Kreditátviteli Bizottságtól kell kérelmeznie a doktorandusznak, azzal, hogy a Kreditátviteli Bizottság
a döntése előtt kikéri a témavezető javaslatát.

Munkavégzés hallgatóként munkaviszonyban
Nincs olyan munkajogi, vagy felsőoktatási szabály, amely ezt az elvi lehetőséget kizárná vagy korlátozná.
Adózási szempontból a munkaviszonyból származó jövedelem ugyanúgy bérjövedelemnek tekintendő, mint
bármely más munkavállaló esetében. Az adókötelezettség életkortól függetlenül mindenkit terhel, így
szükség van a bevallás elkészítésére. A felsőoktatási rendszerben biztosított, a nappali tagozaton tanuló
hallgató részére kifizetett ösztöndíj valamint a nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj adómentes.
A hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségekkel függ össze az a munkavégzés is, amikor a doktorandusz
részt vesz az Egyetemnek az oktatással, kutatással összefüggő tevékenységében. A munkavégzés
doktoranduszszerződés alapján folyik. A tanulmányait a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő
doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának
megfelelő időtartamban az Egyetem oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre
kötelezhető. A doktorandusz által végzett munka ideje az Egyetem oktatási, tudományos tevékenysége
körében történő, kötelező munkavégzéssel együtt egy tanulmányi félév átlagában nem haladhatja meg a
heti teljes munkaidő ötven százalékát. A doktorandusz 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 a teljes munkaidő
ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező
munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.

A doktori fokozatszerzés
A doktori fokozat megszerzésének ideje
A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül doktori értekezést kell benyújtania. [Nftv. 53.
§ (4) bek.]
Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban
meghatározottak szerint meghosszabbítható. [Nftv. 53. § (4) bek.]
Különös méltánylást érdemlő eset: a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés,
továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. [Nftv. 45. §
(2) bek.]
A doktori fokozat megszerzésének feltételei
a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek, az ajánlott tanterv teljesítése;
b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének igazolása, amely siketek
esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének az igazolásával is történhet;
c) az önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, művészeti
(DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek
bemutatása;
d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés,
alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában. [Nftv. 53. § (5) bek.]
A fokozatszerzési eljárás megindítása
A fokozatszerzési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet (és mellékleteit) a Kari Doktori Tanácsnak - a Doktori
Iskola titkárságán beszerezhető űrlap felhasználásával – kell benyújtani egy példányban és digitálisan is.
A kérelem minden olyan nyelven benyújtható, amelyen, a Karon biztosíthatók a fokozatszerzés feltételei.
A fokozatszerzési eljárás az államilag támogatott doktorandusz hallgatók részére hallgatói jogviszonyuk
fennállása alatt ingyenes.

