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Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola 

minőségbiztosítási terve 

 

A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsához (továbbiakban: ODT) 

tartozó doktori iskolákban folyó PhD képzés egységes színvonalának biztosítása érdekében a 

Debreceni Egyetem Orvostudományi Tanács eljárásrendjével kiegészített Doktori Szabályzat 

magában foglalja az egyes iskolák működési rendjét is. A doktori szabályzat előírásai az 

ODT-hoz tartozó minden doktori iskolára egységesen érvényesek.  

A szabályzat elérhető a Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanács 

honlapján (https://odt.unideb.hu/hu/doktori-szabalyzat) Doktori Iskola honlapján 

(https://kiadi.unideb.hu/). Ezen minőségbiztosítási terv összeállítása a doktori szabályzatban 

lefektetett alapelvek figyelembevételével történt. 

 

1. A doktori iskola, vezetője, a doktori iskola tanácsa 

 

 

KIADI vezetője:  Prof. Dr. Szegedi Andrea, az MTA Doktora  

DE ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék, KK Bőrgyógyászati Klinika 

 

Tudományterület:  orvostudományok  

Tudományág:   klinikai orvostudományok 

Kutatási terület: immunológia,  

rheumatológia,  

allergológia, 

infektológia, 

primer immundefektusok 

tumor immunológia 

 

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola Tanácsa  

A Doktori Iskola Tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó 

alapelveket az ODT Doktori Szabályzat III. fejezet, 13. pontja tartalmazza. 

 

A Doktori Iskola Tanácsának szavazati jogú tagjai: 

Prof. Dr. Szegedi Andrea, az iskola vezetője, az iskola ügyeit érintő aláírási joggal 

Prof. Dr. Antal-Szalmás Péter, törzstag, az iskola ügyeit érintő aláírási joggal az iskola 

vezetőjének távollétében 

Prof. Dr. Bácsi Attila, törzstag  

Prof. Dr. Szántó Sándor, törzstag 

Dr. Fodor Mariann, törzstag 

Dr. Trencsényi György, törzstag 

Lajszné Dr. Tóth Beáta, törzstag, doktori iskola titkára 

 

 

https://odt.unideb.hu/hu/doktori-szabalyzat
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A doktori iskola tanácsának tanácskozási jogú tagja: 

1 fő PhD hallgatói képviselő (2021. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között: Szabó Lilla, 

doktorandusz) 

 

A Doktori Iskola Tanácsa szemeszterenként kétszer, vagy szükség esetén ülésezik. A Doktori 

Iskola Tanácsa elektronikusan is meghozhatja döntését az alábbi témákban: kurzushirdetések 

jóváhagyása, oktatói akkreditációs eljárások elindítása, előzetes vitára bocsátás elindítása. A 

döntésekhez egyszerű többség elegendő. 

Az üléseket a doktori iskola adminisztrátora szervezi. Az iskola tanácsának döntését igénylő 

kérelmeket (pl.: előzetes védésre jelentkezés; a DT-hez benyújtás előtt: témavezető váltás, 

oktatói akkreditációés egyben kérelem a doktori iskolába történő felvételre, stb.) a szükséges 

dokumentumokat a doktori iskola adminisztrátorának kell leadni. 

 

DIT feladatai: ld. Doktori Szabályzat III. fejezet, 13. pontja 

DI vezető feladatai: ld. Doktori Szabályzat III. fejezet, 7. pontja 

DI titkár feladatai: ld. Doktori Szabályzat III. fejezet, 14. pontja 

 

2. A doktori iskola törzstagjai 

 

Kimagasló tudományos és pályázati eredményeket elérő kutatók, akik a doktori iskola 

eredményes működését megalapozzák. A törzstagok kutatási tevékenysége aktív, folyamatos 

és dokumentáltan eredményes, rendszeresen közölnek nemzetközi folyóiratokban az orvos és 

egészségtudományok tudományterületen, közleményeiknek hatása független idézetekkel 

mérhető. A DI törzstagjainak legalább egy fokozatot szerzett PhD hallgatójuk van, 

rendszeresen hirdetnek meg kutatási témákat és vezetik PhD hallgatók kutatásait. 

 

3. A doktori iskola oktatói, témavezetők 

 

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola DI vezetése 

által támogatott oktatói akkreditációs kérelmet az Orvostudományi Doktori Tanácshoz a PhD 

fokozat megszerzése után leghamarabb 3 évvel lehet beadni.  

Fontosnak tartjuk a publikációs, pályázati és PhD témavezetői tevékenység, valamint 

az iskolák tudományterületeihez kapcsolódó alapozó, de a modern eredményekkel ötvözött 

elméleti és gyakorlati kurzusok folyamatos (évenkénti) ellenőrzését. A doktori iskola oktatói 

megjelennek az iskola www.doktori.hu adatbázisában, és amennyiben valaki több doktori 

iskolában is oktat, a saját adatlapján nyilatkozik arról, hogy melyik doktori iskolához hány 

százalékban tartozik. A DI oktatóinak és témavezetőinek névsorát a doktori iskola évente 

felülvizsgálja. Aki a legutóbbi 4 félévben nem tartott legalább egy kreditértékű kurzust 

(kurzus meghirdetője/résztvevő oktatója) vagy nem hirdetett meg témát és/vagy folytatott 

témavezetői tevékenységet törölni kell a névsorból. A doktori iskola aktuális képzési tervéről, 

illetve tantárgyairól és oktatóiról rendszeresen megújított, nyilvános tájékoztató található a 

doktori iskola honlapján. 

A doktori téma meghirdetésével, ill. a témakiírókkal kapcsolatos minőségbiztosítási 

alapelveket a következő pont tartalmazza. 
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4. Doktori témák meghirdetése 

 

A DIT minden témát értékel, és csak azok meghirdetéséhez járul hozzá, amelynél 

biztosított a kutatás szellemi, infrastrukturális és anyagi háttere, és reálisnak ítéli, hogy 

benyújtható lesz egy színvonalas disszertáció.  

A témakiírókkal szemben kiemelt elvárás az aktív kutatói tevékenység: a téma 

meghirdetését megelőző 5 év tudományos közleményeinek mutatói jelentősen haladják meg a 

doktori iskola fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményeit. Elvárás, hogy a témakiíró 

igazolja, rendelkezik olyan anyagi forrással, amivel a kutatást finanszírozza.  

Témavezetővé válik az a témakiíró, akinek meghirdetett témájára jelentkező hallgató 

felvételt nyer, és beiratkozik a doktori iskolába. Minden doktoranduszhoz egy és csak egy 

témavezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz 

tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt fokozatszerzésre való felkészülését. 

Kettős témavezetés csak nemzetközi együttműködés keretében végzett képzés, vagy 

interdiszciplináris kutatási téma esetén lehetséges. Kettős témavezetéshez az Egyetemi 

Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) támogatása (külön kérvény benyújtása szükséges, ld. 

doktori szabályzat) szükséges.  

Egy felvételi időszakban egy témavezetőhöz legfeljebb 3 új doktorandusz vehető fel, 

egy témavezetőnek egyidejűleg maximum 8 doktorandusza lehet. A témavezetői megbízás 

jóváhagyása során a tudományterületi doktori tanács figyelembe veszi a korábbi témavezetői 

tevékenység eredményességét.  

 

5. Felvétel a doktori képzésbe 

 
A szervezett doktori képzésnek egyetemünkön két formája van: a nappali (állami 

ösztöndíjas vagy önköltséges) és a levelező (önköltséges, munka melletti) forma. Mindkét képzési 

formára a Tudományos Igazgatóság a felvételi lehetőségeket és a felvétel feltételeit évente 

együttesen, a tudományterületi doktori tanácsok adatszolgáltatása alapján, tudományterületek és 

doktori iskolák szerinti bontásban hirdeti meg az országos felvételi tájékoztatóban és az egyetem 

honlapján. A tájékoztató tartalmazza: 

- a felvenni tervezett létszámot; 

- a költségtérítéssel és juttatásokkal kapcsolatos információkat; 

- a felvétel követelményeit, különös tekintettel a felvételi vizsga értékelésére, valamint az 

alkalmazott rangsorolás elveire; 

- a felvételi eljárási díj összegét és az annak befizetésével kapcsolatos információkat; 

- egyéb, rendeletben meghatározott, illetve a jelentkezők számára szükséges információkat. 

 

 Az egyetem idegen nyelven is meghirdethet és folytathat doktori képzést. 

 

A felvételi jelentkezési lap elektronikus formában elérhető az Orvostudományi Doktori 

Tanács honlapján (https://odt.unideb.hu/hu). A felvételi jelentkezés határideje május 15., 

keresztféléves képzés esetén november 15. A felvételi vizsgák megszervezése és felügyelete a 

tudományterületi doktori tanácsok, lebonyolítása a doktori iskolák feladata. 

Szervezett doktori képzésre jelentkezhetnek azok a magyar és külföldi állampolgárok, 

akik hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget 

tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget 

tanúsító oklevéllel rendelkeznek, vagy azt a felvétel évében megszerzik. A jelentkezőnek 

rendelkeznie kell minimum egy, államilag elismert, legalább középfokú (az Európa Tanács Közös 
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Európai Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szóbeli és írásbeli készséget is 

igazoló, korábban „C” típusú) vagy azzal egyenértékű honosított nyelvvizsgával az adott 

tudományterület műveléséhez szükséges nyelvből. A tudományterületi doktori tanácsok 

határozzák meg, hogy mely nyelv(ek)ből szerzett nyelvvizsga fogadható el. A nyelvvizsga szintje 

alól a fogyatékossággal élő jelentkező sem mentesül. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség a 

szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori 

képzésre jelentkezőt. A mentességről – szakértői véleménnyel alátámasztott kérelem alapján – a 

tudományterületi doktori tanács dönt. Az orvostudományi doktori iskolákba való jelentkezéshez 

angol nyelvből szerzett, államilag elismert, legalább középfokú (az Európa Tanács Közös Európai 

Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szóbeli és írásbeli készséget is igazoló, 

korábban „C” típusú) nyelvvizsga kívánatos, mivel a fokozatszerzéshez előírás az 

orvostudományi doktori képzésben részt vevők számára (ld. 16.§.). Nyelvvizsgáért felvételi pont 

nem adható. 

A jelentkezés és a felvételi eljárás további feltételeit és részleteit a tudományterületi 

doktori tanácsok határozzák meg. A felvételi eljárás orvostudományi doktori tanácshoz tartozó 

iskolákra vonatkozó feltételeit és menetrendjét a Doktori Szabályzat 3/a. sz. melléklete 

tartalmazza. A felvételi döntést a tudományterületi doktori tanácsok hozzák meg július 15-ig, 

keresztféléves képzés esetén január 15-ig. A felvétel meghatározott doktori iskolába szól, és 

megnevezi a témavezetőt is. A felvételi döntésekről a tudományterületi doktori tanácsok elnökei 

tájékoztatják az EDHT-t. Az egyetem nem állami ösztöndíjra is felvehet doktoranduszokat, de az 

ilyen jelentkezéseket is a többivel azonos követelmények alapján bírálja el. A felvételi döntéseket 

az egyetemen minden érdeklődő számára hozzáférhető módon nyilvánosságra kell hozni. A 

jelentkezőket a tudományterületi doktori tanácsok 8 napon belül írásban értesítik a döntésről, 

elutasítás esetén azt indokolni kell. A doktori tanács felvételt elutasító döntése ellen fellebbezéssel 

lehet élni, ha az jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sért. A fellebbezést az elutasító döntés 

kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell előterjeszteni az egyetem rektorához. A 

fellebbezést a rektor annak kézhezvételétől számított 15 napon belül bírálja el. A döntés ellen 

további fellebbezésnek helye nincs. Felvétel esetén az értesítésben közölni kell a beiratkozás 

időpontját, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, a tanév kezdetét. Utalni kell a képzéssel 

kapcsolatos költségekre, és azok viselésére. 

A felvételt nyertnek a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a doktori 

szabályzatot és a doktori iskola követelményeit áttanulmányozta, s azok alapján jogait és 

kötelességeit megismerte. 

Minden olyan esetben, amikor a képzés vagy a kutatás költségeit a doktorandusz, a 

munkahelye vagy egyéb kötelezettségvállaló téríti, annak részletes feltételeit külön szerződésben 

kell rögzíteni. 

 

A felvételi pontozás rendszere  

 

Az egységes felvételi pontrendszer 100 megszerezhető pontból áll, ami 3 kategóriából tevődik 

össze. 

1. Az első kategóriában a jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során 

megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a 

felvételi bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli vizsgán és/vagy írásban 

benyújtott pályázat, kutatási terv alapján. Maximum 40 pont szerezhető. 

2. A második kategória a jelölt korábbi tanulmányi eredményeit értékeli. Ez lehet a lezárt 

félévek tanulmányi átlagából képzett mutató és/vagy az egyetemi/mester képzésben 

szerzett diploma értékelése. Maximum 30 pont szerezhető. 

3. A harmadik kategória a tudományos „előélet” értékelésére szolgál, dokumentált 

produktumok (közlemény, TDK dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok. A 

pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának 
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Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető 

produktumokkal. Maximum 30 pont szerezhető. A pontozást a doktori felvételi 

bizottság az alábbi sávok figyelembevételével alakítja ki: 

 

20–30 pont: 

– elsőszerzős referált folyóirat közlemény („in extenso”) 

– OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés 

– országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele) 

– igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés 

 

10–20 pont: 

– nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény 

– elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter 

– OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott 

– országos tervpályázat, nem díjazott 

 

0–10 pont: 

– nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter 

– előadás helyi, hallgatói (nem TDK) konferencián 

– tervek kiállítása nyilvános kiállításon 

– igazolt hangverseny fellépés 

A felvétel követelménye egy középfokú C típusú nyelvvizsga. Az orvostudományi doktori 

iskolákba való jelentkezéshez angol nyelvből szerzett, államilag elismert, legalább középfokú (az 

Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szóbeli és 

írásbeli készséget is igazoló, korábban „C” típusú) nyelvvizsga kívánatos, mivel a 

fokozatszerzéshez előírás az orvostudományi doktori képzésben részt vevők számára (ld. Doktori 

Szabályzat 16.§. (4)). Nyelvvizsgáért felvételi pont nem adható. 

 

Az Orvostudományi Doktori Tanács felvételi rendje: 

 

1. Pályázó tanulmányi eredménye: max. 30 pont  

2. Pályázó tudományos előélete: max. 30 pont  

3. Kutatási téma, pályázó felkészültsége, megvalósítás szakmai feltételei: max. 40 pont  

 

Pontokat összesíti: PhD iroda (a jelentkezési lap és alátámasztó dokumentumok alapján), 

doktori iskolák bizottságai, ODT  

 

A pontozás részletei  

1.Tanulmányi eredmény 

 A jelentkező lezárt tanulmányi féléveinek (maximum 10 félév, MSc diploma esetén 

maximum 4 félév, lásd ODT 2010. február 19-én hozott határozata) átlaga az alábbiak szerint: 

4,8-5: 30 pont 

4,5-4,79: 25 pont 

4-4,49: 20 pont 

3,75-3,99: 15 pont 

3,5-3,74: 10 pont <3,5: 0 pont  

 

2. Tudományos munka (maximum 30 pont): 

Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (idegen nyelvű) 30 pont 

Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (magyar)  20 pont 
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OTDK díjazott előadás (első szerzős), I-III. helyezés, különdíj  20 pont 

Nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény (idegen nyelvű)  15 pont 

Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás (idegen nyelvű)  15 pont 

Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás    10 pont 

Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK poszter     10 pont 

Nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény (magyar nyelvű)  10 pont 

Elsőszerzős nem díjazott OTDK előadás     10 pont 

Nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter    3 pont 

Elsőszerzős TDK előadás       5 pont 

Elsőszerzős TDK pályamunka      5 pont 

Elsőszerzős előadás vagy poszter helyi (egyetemi),  

nyilvános fórumon meghirdetett rendezvényen    5 pont 

Egyéb elsőszerzős, nem egyetemi kiadású in extenso közlemény  

(legalább lektorált)        5 pont  

 

(A fenti pontozás az egyetemi szabályzatban rögzített.) 

 

3. Kutatási téma 

A pályázó felkészültsége, megvalósítás szakmai feltételei (maximum 40 pont): Az ODT ad 

hoc bizottságai értékelik a jelentkezők szakmai felkészültségét (szóbeli meghallgatás 

formájában) és a kutatási tervet. Egy-egy bizottság több doktori iskola pályázatáról dönt, a 

bizottságok összetétele a jelentkezők száma és doktori iskolák közötti megoszlása alapján 

kerül meghatározásra. A bizottságokban az érintett doktori iskolákat egy-egy oktató (lehetőleg 

törzstag) képviseli, emellett minden bizottságnak tagja legalább egy, független DI-hoz tartozó 

oktató (törzstag, tapasztalt témavezető). 

PONTOZÁS: 

• Kutatási terv: 0-10 pont 

• A jelölt szakmai felkészültsége: 0--20 pont 

• A téma kidolgozásának szakmai feltételei: a pályázati anyag alapján a PhD Iroda végzi 

el a pontozást, maximum 5 pont. Az értékelés alapja: 

- témavezető tudományos teljesítménye: az utolsó 3 évben megjelent, impakt 

  faktorral rendelkező közlemények száma 

- témavezető kutatási forrásai 

- témavezető PhD képzésben nyújtott teljesítménye 

- a témavezető irányításával PhD fokozatot szerzettek száma 

• További 5 pontról az ODT dönt pontegyenlőségek, iskolák közötti aránytalanságok 

esetén. 

 

Önköltséges képzésre jelentkezők (kivéve Richter ösztöndíj) esetén a felvételi eljárás 

lebonyolítása a doktori iskolák hatásköre. Az iskola a pontozási sémától eltérhet. 

6. Doktori képzés 

 

1. A szervezett képzés nappali formája 

A doktori képzés időtartama nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási 

és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzésben az őszi félév szeptember 1-től január 31-

ig, a tavaszi félév február 1-től augusztus 31-ig tart. A képzést a doktori iskolák szervezik a 

tudományterületi doktori tanácsok koordinálásával. A tudományterületi doktori tanácsok 
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gondoskodnak a foglalkozások meghirdetéséről, a tanulmányi ügyek kezeléséről, a félévek 

számonkért lezárásáról. 

A doktorandusz tanulmányait és kutatási munkáját a témavezető irányítja. A 

doktorandusz megfelelő indokok alapján – a teljes képzési idő alatt egy alkalommal – 

kezdeményezheti új témavezető kijelölését a doktori iskola vezetőjénél (amennyiben a doktori 

iskola vezetője a témavezető, a tudományterületi doktori tanács elnökénél). A doktori iskola 

vezetője a doktori iskola tanácsa véleményének kikérésével és – megalapozottnak talált 

indokok esetén – az új témavezető személyére vonatkozó javaslattal a kérelmet köteles a 

tudományterületi doktori tanács elé terjeszteni, amely dönt annak elfogadásáról vagy 

elutasításáról. Témavezető váltását a doktorandusz az Orvostudományi Doktori Tanácstól 

kérelmezheti, amennyiben a kutatási téma változik, mellékelni kell a DI vezető által 

jóváhagyott új kutatási tervet is. A sikeres komplex vizsgát követően beadott kérelmek 

esetében csak különlegesen indokolt esetben engedélyezhető a témavezető váltás. 

A felvételt nyert hallgató (a doktorandusz) a tudományterületi doktori tanács által 

előírt módon és határidőig beiratkozik, és diákigazolványt kap. A beiratkozott hallgatóról a 

tudományterületi referens törzslapot állít ki. A hallgató az elektronikus tanulmányi 

rendszerben félévente felveszi a meghirdetett lehetőségek közül az előírt és/vagy választott 

félévi tanulmányi és kutatási kötelezettségeket. A számonkért teljesítmények igazolása az 

elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben történik. A kutatómunka teljesítését a 

témavezető igazolja. Ez az igazolás szükséges feltétele a félév eredményes lezárásának. 

Ösztöndíj a következő félévben csak a félév sikeres lezárása alapján folyósítható. 

 

A PhD hallgató a képzés első félévének elején (első beiratkozás), az előzetesen 

meghirdetett időszakban a PhD Irodában iratkozik be, a további félévekben a PhD hallgatók 

regisztrációja a Neptun rendszerben történik a félévek elején, az előzetesen meghirdetett 

időszakban. A regisztráció feltétele a kutatási kreditek megszerzése az aktuális félévet 

megelőző aktív félévben. Ha ez nem teljesül, indokolt esetben az illetékes doktori iskola 

vezetője írásos engedélyével a PhD Irodán a regisztrációt elvégzik. 

Költségtérítés befizetése a beiratkozáskor esedékes. 

 

A tanulmányi követelmények mértékegysége a tanulmányi pont (kredit). A kredit a 

doktori képzésben a doktorandusz hallgatói kötelezettségek teljesítésére irányuló tanulmányi, 

oktatói és kutatói munka mértékegysége. A doktoranduszok szemeszterenként 30±3, a teljes 

képzés alatt összesen legalább 240 kreditet kötelesek teljesíteni. Ha a doktorandusz – neki 

felróhatóan – egy adott szemeszterben az előírt számú kreditet nem szerzi meg, a 

tudományterületi doktori tanács dönt a doktori ösztöndíj folyósításának a felfüggesztéséről, az 

állami ösztöndíjas hallgató átsorolásáról az önköltséges képzésbe. Amennyiben a 

doktorandusz mulasztásait egy éven belül nem pótolja, a tudományterületi doktori tanács 

dönthet a hallgatói jogviszony megszüntetéséről. 

Az orvostudományi területen működő doktori iskolák esetén a 240 kreditet az alábbi 

bontásban szerzik meg a hallgatók (az egyes kreditek részletes leírását, ill. teljesítés feltételeit 

ld. a megfelelő pontokban): 

1. képzési kredit – legalább 12, amelyet a képzés első négy féléve alatt kell megszerezni; 

2. kutatási kredit – félévente 27 kredit, összesen 216; 

3. disszertációs kredit – összesen 6 kredit, a kutatási-disszertációs szakaszban; 

4. egyéb teljesítményért szerezhető kredit – maximum 6 kredit számítható be (oktatási 

tevékenység, konferencia prezentáció, témavezetés). 
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Tanulmányi (képzési) kreditet a doktorandusz tanulással és vizsgán történő 

beszámolással szerezhet. A kreditek teljesítését – a felvett tantárgyra előírt vizsga, dolgozat, 

beszámoló stb. alapján – a tárgy előadója az elektronikus tanulmányi rendszerben igazolja. 

Kredit csak olyan tantárgyhoz rendelhető, amelynek minősítése ötfokozatú skálán 

érdemjeggyel történik. A doktori képzésben nyelvtanulással kredit nem szerezhető. Az 

Orvostudományi doktori képzésben az első négy félévében kötelezően teljesítendő kreditek 

száma 12. A KIADI hallgatói számára (kivéve az angol nyelvű képzésben résztvevők) a 

komplex vizsgára bocsájtás feltétele a KIADI által meghirdetett kurzusok közül 8 kredit 

teljesítése. 

A doktorandusz által ellátott oktatási tevékenységért a doktori iskola tanácsának 

döntése szerint oktatási kredit adható. 1 kredit: egy féléven át végzett, a feladat jellegétől 

függően heti 1-2 óra oktatási tevékenység. Az oktatási feladatot és annak kreditértékét az 

elektronikus tanulmányi rendszerben szerepeltetni kell. A feladat teljesítését az adott oktatási 

modulért felelős szervezeti egység vezetője igazolja. Orvostudományi területen működő 

doktori iskolák esetében a képzés teljes időtartama alatt a hallgatók maximum 3 kreditet 

szerezhetnek oktatási tevékenységgel. Kizárólag olyan oktatási tevékenységért adható kredit, 

amely illeszkedik a PhD hallgató képzéséhez, hozzájárul a szakmai, előadói és 

kommunikációs képességeinek fejlődéséhez. A kreditek jóváírása a doktori iskola által a 

Neptunban meghirdetett, 1 kreditértékű Oktatómunka tárgy felvételével történhet meg (3 

alkalommal vehető fel). Oktatómunkáért legkorábban a doktori képzés harmadik félévében 

szerezhető kreditpont. Egy félévben max. 1 oktatási kredit szerezhető. A krediteket – az adott 

oktatási modulért felelős szervezeti egység vezetőjének vagy tanulmányi felelősének írásbeli 

igazolása alapján – a doktori iskola titkára igazolja a Neptun rendszerben. Olyan oktatási 

tevékenységre, amiért a hallgató díjazásban részesül, nem adható kreditpont. 

A doktorandusz a képzés során előírt 240 kredit döntő részét (180-228 kredit) kutatási 

kreditként szerzi. A kreditek teljesítését a doktorandusz által benyújtott írásbeli beszámoló 

alapján a témavezető félévente igazolja. A doktorandusz féléves beszámolóit – a félévek 

lezárását követően – a témavezető eljuttatja a doktori iskola vezetőjének.  

A képzés első négy félévében (képzési-kutatási szakasz) kutatási tevékenységgel félévente 27 

kreditet kell szerezni, amelyet a Kutatás I-IV. tárgyak felvételével lehet teljesíteni. 

A képzés második felében (kutatási-disszertációs szakasz) félévente 27 kutatási kreditet kell 

szerezni, amelyeket a Kutatás V-VIII. tárgyak felvételével teljesíthet a hallgató. Amennyiben 

az értekezés benyújtása és az eljárásra bocsátás a képzés befejezése (8. félév vége) előtt 

benyújtásra kerül, a hátralévő félévekre vonatkozó kutatási krediteket a DT titkára jóváírja. 

 

A kutatási-disszertációs szakaszban a hallgatóknak 6, ún. disszertációs kreditet kell 

szerezniük, amelyet az egyenként 3 kreditértékű „Disszertáció előkészítése” I-II. tárgyak 

felvételével teljesíthetnek. A hallgatónak a „Disszertáció előkészítése I.” tárgyat legkésőbb a 

kutatási-disszertációs szakasz harmadik félévében, a „Disszertáció előkészítése II.” tárgyat 

pedig a kutatási-disszertációs szakasz negyedik félévében kell teljesíteni. A tárgy teljesítését 

az illetékes doktori iskola igazolja a hallgató és a témavezető beszámolója alapján. 

Amennyiben az értekezés benyújtása a képzés időtartama alatt megtörténik, a hátralévő 

disszertációs krediteket a DT titkára jóváírja. 

 

A képzés teljes időtartama során maximum 6 kredit szerezhető konferencia 

előadással, illetve poszterrel. Nemzetközi konferencián történő előadásért 3 kredit, magyar 

nyelvű előadásért 2 kredit adható. (Doktori iskolák szimpóziuma, helyi rendezvények nem 

számítanak. Csak a ténylegesen a hallgató által tartott előadásokért adható kreditpont.) 

Elsőszerzős, angol nyelvű poszterért 2, magyar nyelvű poszterért 1 kreditpont adható. 
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Diplomamunkás, ill. tudományos diákkörös hallgató munkájának irányításában való 

részvételért max. 4 kredit szerezhető (egyéni témavezetés – 2 kredit/hallgató, társtémavezetés 

– 1 kredit/hallgató). A krediteket – a PhD hallgató témavezetőjének igazolása alapján – a DT 

titkára határozza meg és a PhD referens írja jóvá. A kérelemhez csatolni kell a kész 

szakdolgozatot és/vagy a pályamunkáról, TDK előadásról szóló igazolást. (Egy témavezetett 

hallgató csak egyszer számolható el, akkor is ha, szakdolgozatot és TDK munkát is végzett.) 

 

A doktorandusz más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján – a témavezető előzetes 

jóváhagyása alapján – szerzett kreditjeinek vagy dokumentált teljesítményének 

beszámításáról a tudományterületi doktori tanácsok döntenek. Más egyetemen, a Debreceni 

Egyetem más tudományterületén vagy külföldi tanulmányúton sikeresen elvégzett kurzusok 

alapján úgynevezett technikai kredit szerezhető, amely beszámítható az előírt képzési kredit 

teljesítéseként. A kötelezően előírt 12 képzési kreditből 4 kredit szerezhető meg ilyen 

formában. A technikai kredit értékét a DT titkára határozza meg a témavezető és az illetékes 

doktori iskola vezetője által jóváhagyott kérelem alapján. A kérelemhez csatolni kell a kurzus 

dokumentációját, amiből egyértelműen kiderül a kurzus tematikája, illetve a kontakt órák 

száma. A kredit jóváírását a PhD referens végzi el. 

 

Az egészségügyi szakirányú felsőfokú szakképzési rendszerben rezidensként vagy a 

felsőoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítására meghatározott 

szakképzésben központi gyakornokként résztvevők által teljesített törzsképzési és 

szakgyakorlati időből az Orvostudományi Doktori Tanács (ODT) a doktori képzésben 

legfeljebb két félév, illetve hatvan kredit elismerését engedélyezheti. Az elismerés feltételeit 

és az eljárás módját az ODT saját ügyrendjében határozza meg. Az Orvostudományi Doktori 

Tanács a képzési-kutatási szakaszban megszerzendő 120 kreditből legfeljebb 2 félévet és az 

annak megfelelő átlagos kreditértéket (6 tanulmányi és 54 kutatási kredit) ismer el.  

 

 

 

7. A doktoranduszok előmenetelének nyomon követése 

 

A doktori képzés alatt a doktorandusznak az első és a harmadik év végén kötelező 

minősítésen kell átesnie, amelynek formája tudományterületenként különböző lehet. A doktori 

iskola tanácsa – a doktori iskola minőségbiztosítási tervében meghatározott módon és 

szempontok szerint – értékeli a doktori képzésben és a doktori témában elért előrehaladást, 

valamint a doktorandusz és a témavezető teljesítményét. Orvostudományi területen működő 

doktori iskolák esetében a hallgatók előrehaladását (képzés, kutatómunka) a képzési 

időszakban az I. év végén, a disszertációs szakaszban pedig évente legalább egy alkalommal 

vizsgálja a doktori iskola.  

A hallgató a kutatási kreditek teljesítéséhez a doktorandusz köteles félévente írásbeli 

beszámolót készíteni és azt eljuttatni a doktori iskola vezetőjének. A beszámoló tartalmi és 

formai követelményeit a 1. számú melléklet tartalmazza.  

A kötelező minősítés fontos eleme a doktori iskolák hallgatóinak éves szimpóziuma. 

A KIADI évente PhD szimpóziumot szervez, melyen az összes hallgatónak kötelező 

előadással részt vennie. A hallgató a szimpózium előtt absztraktot készít (2. számú melléklet). 

Előadásában a doktorandusz kutatómunkájának eredményeit foglalja össze. Az előadás után a 
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doktori iskola tanácsának (DIT) tagjai, illetve a hallgatóság köréből érkező kérdések 

megválaszolásával bizonyítják a témában való jártasságukat, felkészültségüket. A 

szimpózium programját, illetve az összefoglalókat a DI honlapján nyilvánossá tesszük. 

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 és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelt.  

 

A nem-állami, külső ösztöndíjas szervezett doktori képzés 

Az egyetem írásos megállapodást köthet társadalmi, egyházi és gazdálkodó 

szervezetekkel, továbbá alapítványokkal, közalapítványokkal, köztestületekkel és 

magánszemélyekkel doktori ösztöndíj(ak) létesítéséről. A szerződés részletei a Doktori 

Szabályzat 9.§ fejezetében olvashatóak. A doktori ösztöndíjas – a beiratkozás után – az 

egyetemmel hallgatói (doktoranduszi) jogviszonyba kerül, és diákigazolványt kap. Ennek 

megfelelően vonatkoznak rá az egyetemi (doktori, tanulmányi és vizsga-, fegyelmi stb.) 

szabályzatok. A doktorandusz költségtérítést fizet, ennek összegét az Orvostudományi 

Doktori Tanács határozza meg, és azt a felvételi követelményekkel együtt közzéteszi. A 

költségtérítésből befolyó összeget a költségtérítést fizető doktorandusz doktori képzésére kell 

fordítani, felhasználásáról az Orvostudományi Doktori Tanács dönt. A költségtérítés fizetése 

alól az Orvostudományi Doktori Tanács méltányossági felmentést adhat. A Richter Tálentum 

Alapítvány által támogatott hallgatók költségtérítést nem fizetnek. 

 

A szervezett képzés levelező (munka melletti) formája 

Az egyetem munkatársai – vagy velük azonosnak tekinthető helyzetben lévő 

személyek – felvételt kérhetnek és nyerhetnek a szervezett doktori képzés levelező formájára 

munkaviszonyuk megtartása mellett. A felvételi eljárás és az elbírálás ugyanolyan, mint a 

nappali képzésre jelentkezők esetében. A jelentkező egyidejűleg kérheti felvételét a nappali 

vagy levelező szervezett képzésre. A levelező képzésben résztvevők ugyanazon tanulmányi 

idő alatt és feltételekkel kötelesek a féléveket érvényesíteni, mint a nappali képzésben 

résztvevők. A levelező képzésben résztvevők költségtérítést fizetnek. Ennek összegét az 

Orvostudományi Doktori Tanács határozza meg, és azt a felvételi követelményekkel együtt 

közzéteszi (ld. Doktori Szabályzat 12. sz. melléklete). A költségtérítésből befolyó összeget a 

költségtérítést fizető doktorandusz doktori képzésére kell fordítani, felhasználásáról az 

Orvostudományi Doktori Tanács dönt. A költségtérítés alól az Orvostudományi Doktori 

Tanács méltányossági felmentést adhat. A Debreceni Egyetemmel munkaviszonyban álló 

levelező hallgatók, illetve MTA támogatott kutatócsoportban alkalmazott hallgatók 

költségtérítést nem fizetnek. A levelező képzésben résztvevőkre kiterjed az egyetem Szellemi 

Tulajdon Kezelési Szabályzatának hatálya, az egyetem egyéb szabályzatai értelemszerű 

esetekben érvényesek. A levelező képzésben résztvevők kötelesek az egyetem üzleti titkát 

megőrizni. Összeférhetetlen az olyan munkavégzésre irányuló további jogviszony, amelynek 

keretében az egyetem üzleti titkát képező információ alkalmazására kerülne sor. 

 

Az egyéni felkészülés 

Az egyéni felkészülés alapján történő fokozatszerzést, mint kivételes eljárást, csak 

különösen indokolt esetben lehet alkalmazni. Ezen indokokat a tudományterületi doktori 
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tanácsoknak a felvételi eljárás során írásban rögzíteni kell. A jelentkezés elfogadását a 

tudományterületi doktori tanács felvételi vizsga sikeres teljesítéséhez kötheti. 

A jelentkezés elfogadásával egyidejűleg a tudományterületi doktori tanács kijelöli a 

komplex vizsga bizottságát és tárgyait. A jelentkezés elfogadását követően az egyéni 

felkészülőnek komplex vizsgát kell tennie. A komplex vizsga teljesítésével az egyéni 

felkészülő önköltséges hallgatói jogviszonyba kerül, elkezdődik a doktori fokozatszerzési 

eljárása. A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a tudományterületi doktori tanács 

elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket. 

Kérelemre, az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján a tudományterületi 

doktori tanács további krediteket is elismerhet. Sikeres komplex vizsgát követően az egyéni 

jelentkező beiratkozik a képzésbe (kutatási-disszertációs szakasz). Az egyéni felkészülőnek a 

kutatási-disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási, illetve disszertációs krediteket a 

szervezett képzésben részt vevőkkel azonos módon kell megszereznie. Amennyiben az 

értekezés benyújtása a kutatási-disszertációs szakasz befejezése előtt megtörténik, a hátralévő 

kutatási és disszertációs krediteket az abszolutórium kérvény leadását követően DT titkára 

jóváírja. Az egyéni felkészülők csak a doktori képzés első két évének tanulmányi 

kötelezettségei teljesítése alól kapnak felmentést, de a doktori (PhD) fokozatszerzés minden 

követelményét teljesíteniük kell. 

Az egyéni felkészülésben résztvevők költségtérítést fizetnek, az ebből származó 

bevételek – az Orvostudományi Doktori Tanács rendelkezése szerint – a doktori képzés 

céljaira fordítandók. A költségtérítés mértékéről és felhasználásáról az Orvostudományi 

Doktori Tanács dönt. A költségtérítés befizetésére az egyetem általános szabályai 

vonatkoznak. 

 

Egyéni felkészülés a graduális képzés mellett 

Az egyéni felkészülő a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges képzési és kutatási 

szakaszt graduális képzésével párhuzamosan végzi: képzési krediteket gyűjt, valamint 

tudományos kutatási tevékenységet végez. Kutatása kapcsolódik az Orvostudományi Doktori 

Tanács valamely doktori iskolájának kutatási témáihoz, témavezetője valamely doktori iskola 

akkreditált oktatója. Az egyéni felkészülő diplomája megszerzésének félévében jelentkezhet 

komplex vizsgára. A doktori (PhD) képzés kutatási-disszertációs szakaszára kizárólag sikeres 

komplex vizsga és diplomájának megszerzése esetén iratkozhat be. 

Az egyéni felkészülő tanulmányi, azaz képzési kreditet az Orvostudományi Doktori 

Tanács doktori iskolái által meghirdetett tantárgyak teljesítésével szerezhet. A kreditek 

teljesítését – a felvett tantárgyra előírt vizsga, dolgozat, beszámoló stb. alapján – a tárgy 

előadója az elektronikus (Neptun) tanulmányi rendszerben igazolja. Az egyéni felkészülés 

során legalább 12 képzési kredit teljesítendő, amelybe beszámít a kötelező Általános kutatási 

ismeretek tantárgy is. Az illetékes doktori iskola további kötelező tantárgyakat is előírhat. Az 

egyéni felkészülő valamennyi szemeszter végén témavezetői aláírással ellátott, féléves 

kutatási beszámolót nyújt be a doktori iskolához. Amennyiben az egyéni felkészülő teljesítette 

a komplex vizsgára bocsáthatóság feltételét, azaz a legalább 12 képzési kreditet, komplex 

vizsgára jelentkezik. Ennek rendje megfelel a szervezett doktori képzésben résztvevő PhD 

hallgatókénak.  

Sikeres komplex vizsgát követően az egyéni felkészülő akkor iratkozhat be a doktori 

képzésbe, annak kutatási-disszertációs szakaszába, ha diplomáját megszerezte. Amennyiben 

az egyéni felkészülő a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén állami ösztöndíjas, nappali 

képzésre jelentkezne, akkor a Doktori Szabályzat 5.§-ában (Felvétel a szervezett doktori 

képzésre) részletezett felvételi eljárás keretében teheti ezt meg. 
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8. A komplex vizsga 

A komplex vizsga a doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és 

kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási es disszertációs szakasz megkezdésének 

feltételeként teljesítendő vizsga, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelt. 

A komplex vizsga követelményeit és a vizsgatárgyak jegyzékét az orvostudományi területen 

működő iskolák a doktori iskola képzési tervében és honlapján teszik közzé. 

A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási 

szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori iskola képzési 

tervében előírt „képzési kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg 

felkészülő). Az orvostudományi doktori képzésben a kötelezően teljesítendő képzési 

(tanulmányi) kreditek száma legalább 12. A KIADI-ban a 12 kreditből 8 kreditet a doktori 

iskola által meghirdetett kurzusok teljesítésével kell megszerezni. (Amennyiben a hallgató a 

képzési krediteket nem az iskola képzési tervének megfelelően teljesítette, a DI vezetője a 

komplex vizsgára történő jelentkezés támogatását megtagadhatja. Mivel a komplex vizsga 

teljesítése után a hallgató a fokozatszerzési eljárásba lép, a komplex vizsgára történő 

jelentkezés egyúttal a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés is. 

A komplex vizsgát nyilvánosan, a tudományterületi doktori tanács által kijelölt 

bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább 

egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető 

intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált 

főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy MTA doktora címmel rendelkező oktató, kutató 

lehet. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A 

vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője. A bizottság 

összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenség elkerülésére. Nem 

lehet a bizottság tagja a vizsgázó közeli hozzátartozója, vagy akitől a vizsga tárgyilagos 

elbírálása egyéb okból nem várható el, pl. a vizsgázó munkatársa, társszerzője. A bizottság 

összetételével szemben a hallgató 8 napon belül – kizárólag elfogultság vagy 

összeférhetetlenség esetén – a tudományterületi doktori tanácsnál írásban kifogást emelhet. A 

komplex vizsga akkor folytatható le, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. 

A témavezető a komplex vizsga előtt írásban értékeli a doktorandusz teljesítményét és 

nyilatkozik arról, hogy javasolja-e a fokozatszerzési eljárás megkezdését. 

 

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”). Orvostudományi doktori iskoláknál a 

komplex vizsga szóbeli vizsga, ahol egy fő- és egy melléktárgyból feltett kérdésekre kell 

válaszolni. Az egységes színvonal biztosítása érdekében az Orvostudományi Doktori Tanács 

hagyja jóvá a főtárgyak listáját, amelyet a Doktori Tanács honlapján tesz közzé. A komplex 

vizsga tárgyait az illetékes doktori iskola javaslata alapján az Orvostudományi Doktori Tanács 

jelöli ki. A komplex vizsga tárgyainak kijelölésére legkésőbb a képzés harmadik aktív 

félévében kerül sor. A komplex vizsga jelentkezési lapján a DT által kijelölt tárgyakat kell 

feltüntetni. Indokolt esetben, a DT jóváhagyásával a vizsgára történő jelentkezéskor még 

módosíthatók a tárgyak. 

A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot 

szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés 

második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az 

eredmények publikálásának ütemezését. A témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy a 

vizsgán is értékelje a vizsgázót. 



Minőségbiztosítási terv-KIADI 

15 

 

A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A 

komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga 

eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a 

bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. A doktorandusz a 

sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg. Az 

Orvostudományi doktori iskolák esetén a komplex vizsga disszertációs részének ismétlése 

esetén az Orvostudományi Doktori Tanács elvárja, hogy a hallgató a vizsgát ugyanazon 

bizottság előtt tegye le. A disszertációs részt ismétlő komplex vizsga esetén új összetételű 

bizottság csak különösen indokolt esetben, az Orvostudományi Doktori Tanács 

jóváhagyásával lehetséges. Amennyiben kizárólag az elméleti rész sikertelensége miatt kerül 

sor ismétlő komplex vizsgára, akkor a hallgató az ismételt vizsgát új összetételű bizottság 

előtt is teheti. A bizottsági tagokat az Orvostudományi Doktori Tanácsnak jóvá kell hagynia. 

A doktori képzés ötödik félévére a doktorandusz csak a komplex vizsga sikeres teljesítése 

után jelentkezhet be. 

A komplex vizsgára történő jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elérhető a 

doktori iskola honlapján (https://kiadi.unideb.hu) és a Orvostudományi Doktori Tanács 

(https://odt.unideb.hu) honlapján. 

 

 

9. Fokozatszerzési követelmények 

 

A fokozatszerzési eljárás a doktori képzésnek a komplex vizsgát követő második, 

kutatási és disszertációs szakasza. 

A fokozatszerzési eljárásra – a komplex vizsgára történő jelentkezéssel egy időben – 

jelentkezni kell. A jelentkezést a tudományterületi doktori tanácshoz kell benyújtani. A 

doktori fokozatszerzési eljárás a sikeres komplex vizsgát követő félévre történő 

bejelentkezéssel kezdődik. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem 

lehet hosszabb, mint két félév. A doktori képzés alatt a hallgatói jogviszony szüneteltetésének 

összesített időtartama nem haladhatja meg a hat félévet. 

A tudományterületi doktori tanács a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony 

szünetelését az előző bekezdésben meghatározottnál hosszabb egybefüggő időtartamban is, 

feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá 

baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A 

hallgatói jogviszonyt szüneteltetni csak teljes szemeszterre lehet. A doktorandusznak a 

komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania a doktori értekezés végleges 

(előzetes vita utáni) változatát. Ez a határidő kérelem alapján, a tudományterületi doktori 

tanács döntésével, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy a hallgató 

kötelezettségének szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján 

kívül nem tud eleget tenni. Az ODT és a DOSz közös javaslatára a Kormány elfogadta a 

doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő 

meghosszabbításáról szóló javaslatot. A Magyar Közlöny 76. számában megjelent 217/2021. 

(IV. 30.) Korm. rendelet szerint: 

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a 

komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak 

szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 

2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben 

legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. 
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A fokozatszerzés feltétele a tanulmányi kötelezettségek (kreditek) teljesítése, sikeres 

komplex vizsga, dokumentált önálló tudományos munkásság, a nyelvi követelmények 

teljesítésének igazolása, az értekezés benyújtása és megvédése nyilvános vitán.  

 

 

Etikai szempontok 

 

A doktori értekezés benyújtásakor a jelölt írásban nyilatkozik (a nyilatkozatot a jelölt 

mellett témavezetője is aláírja) arról (Doktori Szabályzat 22. melléklet), hogy  

- értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be, és azt nem utasították el;  

- nem áll doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás alatt, illetve 5 éven belül nem 

vontak vissza tőle korábban odaítélt doktori fokozatot;  

- a disszertáció önálló munkája, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek;  

- az értekezésben egyértelműen jelölte a nem-saját (társszerzői) vagy részben saját 

eredményeket.  

 

A komplex vizsga, illetve az előzetes és nyilvános vita bíráló bizottságainak 

összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenség elkerülésére. A 

doktori eljárásban nem vehet részt az, aki a doktorandusz közeli hozzátartozója, vagy akitől az 

ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.  

A fokozatszerzési eljárás során a doktori tanácsnak különös gondossággal kell eljárni 

annak megítélésében, hogy a jelölt tudományos tevékenysége valóban a sajátja-e, és hogy a 

jelöltnek a fokozatszerzéshez felhasználni kívánt tudományos műveit, publikációit mások 

nem használták-e fel tudományos fokozat szerzésre hazánkban vagy külföldön. Az eljárás 

során be kell szerezni az erre vonatkozó nyilatkozatokat mind a hazai, mind a külföldi 

szerzőtársaktól (Doktori Szabályzat 14. melléklet).  

 

Az előzetes vitára benyújtott értekezést a doktori iskola titkára – bírálat előtt – 

szövegegyezés keresés céljából megküldi az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak (részletes 

iskolai szabályozás az előzetes vita részben). A könyvtár három munkanapon belül előállítja a 

szűrés eredményét tartalmazó dokumentumot, amelyet a doktori iskola titkára továbbít a 

bírálóknak. A bírálók az általuk készített bírálatban kötelesek nyilatkozni, hogy a 

rendelkezésre álló adatok alapján az értekezés megfelel a publikálás tudományetikai 

követelményeinek. Az előzetes vita abban az esetben is megtartható, ha a bíráló(k) 

tudományetikai kifogással él(nek), az esetleges hibák a végleges értekezésben 

jogkövetkezmények nélkül javíthatók. Amennyiben az előzetes vita bírálója tudományetikai 

szempontból kifogást fogalmazott meg, erről – a végleges értekezés benyújtásakor – a 

tudományterületi doktori tanácsot tájékoztatni kell. Ebben az esetben a végleges értekezést 

ismételt szövegegyezés keresésre kell bocsátani, amelynek eredményét a hivatalos bírálókhoz 

el kell juttatni. Amennyiben a szövegegyezés keresés eredménye alapján az értekezés 

tudományetikai szempontból nem megfelelő a doktori iskola dönt arról, hogy az előzetes vitát 

ennek ellenére lefolytatja-e vagy elhalasztja és csak az értekezés átdolgozását követően 

folytatja le. (Az orvostudományi területen működő iskolák esetén preferált eljárás a vita 

elhalasztása.) Amennyiben az előzetes vitát elhalasztják, az átdolgozott értekezést a 

megismételt szövegegyezés keresés eredményével egyetemben újra ki kell küldeni bírálatra, 

lehetőleg ugyanazon bírálóknak. Ha az átdolgozott értekezéssel kapcsolatban nem merül fel 

további tudományetikai kifogás, az előzetes vita jegyzőkönyvén az ennek megfelelő 

nyilatkozatot kell bejelölni. A doktori tanácsnak a végleges értekezést ebben az esetben nem 

szükséges további szövegegyezés ellenőrzésre bocsátania. 
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Amennyiben a jelölt tudományos publikációjával vagy értekezésével kapcsolatban 

felmerül a plágiumnak, adatok szándékos manipulálásának, a szándékos félrevezetésnek vagy 

bármilyen csalásnak a megalapozott gyanúja, a jelölttel szemben az ODT elnöke köteles etikai 

vizsgálatot kezdeményezni, amelynek során a témavezető esetleges felelősségét is meg kell 

vizsgálni. Az etikai vizsgálat idejére a fokozatszerzési eljárást fel kell függeszteni. Az etikai 

vizsgálat eredményének ismeretében az ODT dönt az esetleges szankciókról. 

 

 

Publikációs követelmények 

 

Az orvostudományi területen működő doktori iskolák esetén a publikációs listában az 

értekezést megalapozó közlemények között kizárólag peer reviewed, angol nyelvű, in extenso 

közlemények szerepelhetnek. A további közlemények között a peer reviewed, angol nyelvű, 

in extenso közlemények mellett a peer reviewed magyar nyelvű közlemények is 

szerepeltethetők, amennyiben azok eredeti közlések, azaz anyaguk máshol nem jelent meg 

sem idegen, sem magyar nyelven. Konferencia kiadványok, supplementumok nem 

szerepelhetnek a listában sem az értekezést megalapozó, sem a további közlemények között. 
A fokozatot szerezni kívánóktól elvárás, hogy legyen olyan impakt faktorral 

rendelkező nemzetközi folyóiratban megjelent, angol nyelvű közleményük az értekezés 

tárgykörében, amelyet a Debreceni Egyetemről küldtek be és a levelező szerző a Debreceni 

Egyetemen munkaviszonnyal rendelkezik. 

A védésre bocsátás feltétele legalább 2, a témához kapcsolódó in extenso, új 

tudományos eredményeket közlőpublikáció, melyek nemzetközi, referált, impakt faktorral 

rendelkező folyóiratban jelentek meg. A folyóiratok impakt faktorának meghatározása során a 

Thomson Reuters listát kell alapul venni. A közleményekben elvárás a jelölt jelentős 

hozzájárulása az eredményekhez, és legalább egy közleményben a jelölt első szerző legyen, 

valamint a témavezető irányító szerepe a közlemények szerzői listáiból is megállapítható 

legyen. 

A közleményeknek társszerzői is lehetnek, közöttük a jelölt témavezetője is. Ha a 

közleményben két jelölt is szerző, úgy a témavezetőnek kell nyilatkoznia, hogy az 

értekezésben felhasznált eredmények mennyiben (milyen százalékos arányban) tükrözik az 

adott jelölt hozzájárulását. 

A közlemények társszerzőinek nyilatkoznia kell (Doktori Szabályzat 14. sz. 

melléklet), hogy az értekezésben felhasznált eredmények még nem szerepeltek és a 

továbbiakban sem szerepelhetnek más PhD értekezés tudományos eredményei között. 

Külföldi társszerzők esetében – amennyiben a nyilatkozat beszerzése akadályba ütközik – 

elegendő az adott külföldi csoport(ok)/intézet(ek) felelős kutatójának a nyilatkozata, annak 

pontos megjelölésével, hogy mely társszerzők nevében adta a nyilatkozatot. 

Ugyanazon közlemény két jelölt általi felhasználása elkerülendő. Amennyiben egy 

közleményt mégis két jelölt szeretne felhasználni, a doktori iskola tanácsa alaposan 

megvizsgálja, hogy a közleményben szereplő eredmények mennyisége és jelentősége ezt 

megengedi-e, valamint a társszerzők nyilatkozatát abban a tekintetben, hogy ki milyen 

részarányban vett részt a munkában és melyik jelölt mit használ fel PhD disszertációjában. 

Amennyiben egy adott közleményt két jelölt is fel kívánja használni, azt már az első eljárás 

előtt tudatni kell az illetékes doktori iskola vezetőjével. Az illetékes doktori iskola(ák) tanácsa 

által engedélyezett közös felhasználást egyértelműen dokumentálni kell, és a dokumentációt 

az Orvostudományi Doktori Tanácshoz is el kell juttatni. Korábban már felhasznált 
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közlemények utólagos engedélyezése újabb védési eljárásban való felhasználásra, 

amennyiben az első felhasználásnál ezt a szándékot nem jelezték, nem lehetséges. 

Amennyiben a közlemény részeredményeinek korábbi felhasználása nem a Debreceni 

Egyetem orvostudományi doktori képzésében történt, akkor – az eltérő szabályozás miatt – 

előfordulhat, hogy az első felhasználásról nem áll rendelkezésre dokumentáció. Ezen 

esetekben a DI tanácsa (vagy szükség esetén az Orvostudományi Doktori Tanács) egyedi 

elbírálás alapján engedélyezheti a korábban PhD értekezésben nem szereplő eredmények 

felhasználását. Korábban már felhasznált eredmény ilyen esetben sem használható fel újra. 

Ilyenkor a megosztott felhasználásról szóló II. sz. magyar nyelvű nyilatkozatot vagy – 

külföldi felhasználás esetén – az angol nyelvű társszerzői nyilatkozatot kell benyújtani, 

részletezve a disszertációban felhasznált eredményeket. 

 Az elfogadható tudományos publikációk megítélésében a tudományterületi doktori 

tanács a Doktori Szabályzat 6. mellékletben közzétett szempontokat tekinti irányadónak. 

 
Értekezés és tézisek 

 
Az értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi 

ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka magyar vagy angol 

nyelven. A doktori tézis a disszertáció olyan rövidített változata, amelyben a jelölt a 

tudományos nyilvánosság számára bemutatja tudományos munkájának indokoltságát, 

metodikai felkészültségét és legfontosabb eredményeit. A tézis a doktorjelölt azon 

tudományos eredményeit mutatja be, amelyek alapján a fokozatszerzési eljárás során 

tanúbizonyságát adja annak, hogy felkészült a tudományos fokozat megszerzésére. A tézis 

ábrákat, táblázatokat nem tartalmaz. A tézisek magyar és angol nyelven készülnek (kivéve 

külföldi állampolgárok esetén, akiknek elegendő angol nyelven megírniuk).  

Az értekezés és a tézisek további formai követelményeit és terjedelmét a Doktori 

Szabályzatának 15. számú melléklete tartalmazza.  

 

Előzetes vita 

 

Az értekezést a munka végső formába öntése előtt – az illetékes doktori iskola 

minőségbiztosítási tervében rögzített módon – előzetes vitára bocsátják. Előzetes vitára csakis 

sikeres komplex vizsgát követően lehet jelentkezni. A képzés befejezését követően az előzetes 

vitára történő jelentkezés feltétele a kreditszerzési követelmények teljesítése (abszolutórium 

megszerzése).  Az előzetes vitát a doktori iskola tanácsa szervezi meg, a vitáról jegyzőkönyv 

készül. Az előzetes vitára jelentkezéskor az alábbiakat kötelező benyújtani, illetve bemutatni 

(a doktori iskola által meghatározott módon): 

- Kérelem (3. melléklet) 

- a Kenézy Élettudományi Könyvtár által kiállított hivatalos publikációs listát 

tartalmazó értekezést, valamint a téziseket nyomtatott és/vagy elektronikus formában 

- társszerzői lemondó nyilatkozatok és/vagy megosztott felhasználást dokumentáló 

nyilatkozat(ok) (Az eredeti példányokat a nyilvános vitára jelentkezéskor kell majd 

leadni.) 

- doktorjelölti nyilatkozat (Az eredeti példányt a nyilvános vitára jelentkezéskor kell 

majd leadni.) 

- igazolás abszolutórium kiállításáról (PhD iroda állítja ki) 

- igazolás nyelvi követelmények meglétéről (PhD iroda állítja ki) 
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Az előzetes vitára benyújtott értekezést a doktori iskola titkára – bírálat előtt – szövegegyezés 

keresés céljából megküldi az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak. Az előzetes vitáról 

jegyzőkönyvet kell vezetni, annak egy másolatát a feltüntetett mellékletekkel együtt el kell 

juttatni a tudományterületi doktori tanácshoz. A jegyzőkönyvön külön nyilatkozni kell arról, 

hogy a szövegegyezés keresés eredménye alapján az előzetes vitára benyújtott értekezés 

megfelelt-e a publikálás tudományetikai követelményeinek. Az előzetes vita részletes 

menetrendjét, szabályait az illetékes doktori iskola határozza meg.  Jelentkezés nyilvános 

vitára kattintás utáni oldalon megjelenő szöveg: A doktori értekezést bírálóbizottság előtt 

nyilvános vitában kell megvédeni. Az előzetes vitát követően a bizottság jegyzőkönyvben 

rögzített javaslatai alapján a javításokat, változtatásokat el kell végezni a disszertációban és a 

tézisfüzetben. A témavezető írásban nyilatkozik arról, hogy a változtatások megtörténtek, a 

nyilatkozatot a tudományterületi doktori tanácshoz az egyéb beadandókkal együtt el kell 

juttatni. A nyilvános vitára jelentkezni kell, az eljárásra bocsátásról az Orvostudományi 

Doktori Tanács dönt. A nyilvános vitára jelentkezés az Orvostudományi Doktori Tanács 

titkáránál, illetve a PhD irodán történik. 

 

Elhalasztott előzetes vita: Az átdolgozott értekezésen a szövegegyezés keresést újra el 

kell végezni. Az átdogozott értekezést a szűrés eredményével együtt újra kiküldik bírálatra, 

lehetőleg ugyanazon bírálóknak. Ha az átdolgozott értekezéssel kapcsolatban nem merül fel 

további tudományetikai kifogás, az előzetes vita jegyzőkönyvén az ennek megfelelő 

nyilatkozatot kell bejelölni.  

Megtartott előzetes vita: a tudományetikai kifogások a vitát követően a végleges 

értekezésben jogkövetkezmények nélkül javítandók. Ugyanakkor a tudományetikai kifogásról 

– a végleges értekezés benyújtásakor – az Orvostudományi Doktori Tanács titkárát 

tájékoztatni kell. (Az előzetes vita jegyzőkönyvén a megfelelő nyilatkozatot kell bejelölni.) 

 

Az előzetes vita bírálóbizottsága: doktori iskola tanácsa jelöli ki. Három tagú, tagjai az 

elnök és két bíráló. A bizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A 

bizottság tagjainak legalább egyharmada nem oktatója az adott doktori iskolának. A bírálók 

egyike sem lehet a jelölt munkatársa. A bíráló lehetőleg a Debreceni Egyetem akkreditált 

oktatója, de külső, az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, tudományos 

fokozattal rendelkező szakember is felkérhető. Az előzetes vita elnöke lehetőleg az illetékes 

doktori iskola tanácsának egyetemi tanár/emeritus professzor törzstagja, de mindenképp a 

Debreceni Egyetem orvostudományi területen működő valamely doktori iskola akkreditált 

egyetemi tanár/emeritus professzor törzstagja.  

 

Az előzetes vita meghirdetése: Az előzetes viták nyilvánosak, azokat a titkár a DE 

ÁOK/ODT hírlevélben meghirdeti. Az előzetes védés pontos időpontjáról a doktori iskola 

titkárát az esemény előtti hét hétfőjéig e-mailben értesíteni kell. A levelet a 

beatoth@med.unideb.hu email címre kell küldeni. A levél az alábbi információkat tartalmazza 

a hírlevél formátumának megfelelően: jelölt neve, témavezető neve, értekezés címe, esemény 

helyszíne és időpontja. A DE ÁOK/ODT hírlevélbe a doktori iskola titkára juttatja el az 

esemény adatait a hírlevél formátumában. 

 

Az előzetes vita: A vitán a jelölt a doktori iskola által kijelölt bizottság előtt szabad, 

maximum 20 perces előadásban ismerteti eredményeit, majd a bírálók ismertetik 

véleményüket, amelyekre, illetve az újonnan felmerülő egyéb kérdésekre a jelölt válaszol. A 

jelölt az opponensek bírálatát a vita előtt írásban vagy elektronikusan a bírálóktól megkapja. 

A bizottság zárt ülésen dönt arról, hogy az értekezés változatlan formában, vagy a javasolt 
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változtatásokkal, vagy az értekezés nagyobb mértékű átdolgozásával a tudományterületi 

doktori tanács elé kerülhet eljárásra bocsátásra. A jegyzőkönyv része az opponensek által 

aláírt bírálat 1-1 példánya, amit a bírálók juttatnak el a doktori iskola titkárához.  

 

Az előzetes vitákról jegyzőkönyvet kell vezetni (Doktori Szabályzat 20. számú 

melléklete), amit vagy aminek másolatát (a kapcsolódó mellékletekkel együtt) el kell juttatni a 

tudományterületi doktori tanács titkárához  

 

Az előzetes vitát követően a bizottság jegyzőkönyvben rögzített javaslatai alapján a 

javításokat, változtatásokat el kell végezni a disszertációban és a tézisfüzetben. A témavezető 

írásban nyilatkozik arról, hogy a változtatások megtörténtek, a nyilatkozatot a 

tudományterületi doktori tanács titkárához kell eljuttatni.  

 
Jelentkezés nyilvános vitára  

 

Az értekezés, a tézisek és az értekezés tárgyában megjelent publikációk leadását 

követően a tudományterületi doktori tanács dönt arról, hogy az értekezés nyilvános vitára 

bocsátható-e, a döntésről szóló határozatot a jelölt törzslapján rögzíteni kell. A doktori iskola 

tanácsa javaslatának figyelembevételével a tudományterületi doktori tanács kijelöli a 

bírálóbizottságot és a hivatalos bírálókat. A kijelölt hivatalos bírálóknak a felkérés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozniuk kell, hogy a feladatot vállalják vagy – 

indoklási kötelezettség nélkül – visszautasítják. 

A jelölt még a doktori védés meghirdetése előtt elektronikus formában feltölti a 

doktori értekezést és a téziseket az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár elektronikus archívumába. 

Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár a sikeres védést követően gondoskodik a doktori értekezés 

és a tézisek teljes terjedelmű elektronikus nyilvánosságra hozataláról és hozzáférhetőségéről a 

Magyar Tudományos Művek Tárában. Orvostudományi területen a feltöltést az 

Orvostudományi Doktori Tanács titkára ellenőrzi és hagyja jóvá. 

Az ODT titkára az értekezés eljárásra bocsátását tárgyaló ülés előtt (annak 

meghívójával egy időben) eljuttatja a DT tagjaihoz elektronikus formában a Jelölt önéletrajzát 

és a hivatalos könyvtári publikációs listát is tartalmazó tézisfüzetet. Az értekezést megalapozó 

közleményeket is tartalmazó értekezés a PhD irodán megtekinthető.  

Az ODT ülésen az illetékes doktori iskola vezetője vagy a doktori iskola képviselője 

tesz előterjesztést (amely szükség esetén alapulhat szakértők véleményén is) az értekezés 

eljárásra bocsátására, valamint a védési bizottság személyi összetételére vonatkozóan (elnök, 

bírálók, bizottsági tagok). Az eljárásra bocsátás az ODT titkos szavazása alapján 

(szótöbbséggel) történik.  

Az értekezés benyújtása után a Bíráló Bizottság tagjai nyomtatott és elektronikus 

formában is megkapják a disszertációt és a tézisfüzetet. A nyilvános vita meghirdetésekor az 

értekezés és a tézisfüzet nyilvánossá válik a www.doktori.hu lapon.  

A nyilvános vitára való jelentkezés menete a 4. melléletben összefoglalva olvasható 

 

 

Bírálati eljárás és nyilvános vita 

 

A doktori értekezést bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. A vita 

nyelve magyar vagy indokolt esetben valamely világnyelv is lehet. A vitát legalább két héttel 

a vita időpontja előtt az Országos Doktori Tanács, az egyetem és a doktori iskola honlapján, 

az értekezés és a tézisek elérhetőségének megadásával, nyilvánosan meg kell hirdetni. A jelölt 
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kérelmére zárt védés tartható, ha a doktori értekezés szabadalmi eljárással érintett vagy 

nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmaz. A zárt védésre vonatkozó kérelmet a 

tudományterületi doktori tanács elnökéhez kell benyújtani. A kérelem jóváhagyásáról – a 

bírálóbizottság támogató véleménye alapján – a tudományterületi doktori tanács dönt. 

A bírálóbizottság elnökét és tagjait (valamint póttagjait) a tudományterületi doktori 

tanács jelöli ki. A bírálóbizottság az elnökből, a hivatalos bírálókból és további kettő-négy 

tagból áll. A bizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára vagy 

professzor emeritusa, és a bizottság minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A 

bizottság tagjainak legalább egyharmada, ezen belül legalább az egyik bíráló az egyetemmel 

foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső szakember (az egyetem professzor emeritusa és 

nyugalmazott oktatója nem minősül külső tagnak. Nem lehet a bizottság tagja a jelölt 

témavezetője, illetve olyan személy, aki az értekezés alapját képező közlemény(ek) 

társszerzője. A bírálóbizottság összetételével szemben 8 napon belül a jelölt – kizárólag 

összeférhetetlenség vagy elfogultság esetén – a tudományterületi doktori tanácsnál írásban 

kifogást emelhet. 

Az orvostudományi területhez tartozó jelölt esetén a bíráló bizottság 5 tagú: az elnök 

és a 2 hivatalos bíráló mellett további 2 tagból áll. A bíráló bizottságban többségben kell 

legyenek a jelölt doktori iskolájához nem tartozó tagok. A két bíráló a doktori tanács 

felkérésére az értekezés benyújtásától számított, szorgalmi időszakra eső két hónapon belül 

írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak nyilvános 

védésre kitűzését. Az értekezés csak két támogató javaslat esetén bocsátható nyilvános vitára. 

Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a tudományterületi doktori tanács harmadik bírálót is 

felkér. Két elutasító bírálat esetén a fokozatszerzési eljárás sikertelen, azt a tudományterületi 

doktori tanács lezárja. Az értekezést a két támogató bírálat beérkezésétől számított, szorgalmi 

időszakra eső két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. 

A bírálatban részletezni kell az értekezés tartalmi és formai erényeit, hibáit, külön 

kitérve arra, hogy a tézisekben ismertetett, a jelölt által elért új tudományos eredmények 

elfogadhatók-e. Amennyiben az értekezésről szövegegyezés keresés készült, a bírálók 

kötelesek nyilatkozni, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az értekezés megfelel a 

publikálás tudományetikai követelményeinek. A bírálóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy 

javasolják-e az értekezés elfogadását és – sikeres védés esetén – a PhD fokozat megítélését a 

jelöltnek. A bírálatban kérdéseket lehet intézni a jelölthöz. A bírálatokat elektronikusan, ill. 2 

aláírt példányban kell eljuttatni a tudományterületi doktori tanácshoz. 

A jelölt a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, az azokban feltett kérdésekre válaszát a 

nyilvános vita előtt legalább 15 nappal írásban eljuttatja a védést szervező tudományterületi 

doktori tanácshoz. A tudományterületi doktori tanács gondoskodik arról, hogy az értekezésbe, 

a bírálatokba és a válaszokba a bírálóbizottság tagjai betekintést nyerhessenek. 

A nyilvános vitát a bizottság elnöke vezeti. A vita kezdetén az elnök megállapítja a 

határozatképességet. A vita akkor folytatható le, ha legalább az egyik bíráló jelen van, és a 

másik bíráló írásban nyilatkozott, hogy a kérdéseire adott válaszokat elfogadja; valamint jelen 

van a bírálóbizottság teljes létszámának legalább kétharmada, köztük legalább egy külső 

szakember is. A határozatképesség megállapítása után a témavezető (a témavezető 

távollétében az elnök által felkért személy) ismerteti a jelölt tudományos életrajzát. 

A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban ismertetheti értekezésének 

téziseit, majd a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő 

kérdéseire válaszol. 

A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással hoz határozatot a doktori 

értekezésről, a jelölt önálló tudományos munkásságáról, valamint a doktori védésen nyújtott 

teljesítményéről. A bizottság minden szavazati joggal rendelkező tagja négyfokozatú skálán 
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(summa cum laude, cum laude, rite, nem felelt meg) minősíti külön-külön az értekezést, a 

jelölt önálló tudományos munkásságát, és a jelölt védésen nyújtott teljesítményét. A bizottság 

mindhárom kategóriában külön határozatot hoz, az eredményt a bizottság tagjainak szavazata 

alapján, a Doktori Szabályzat 13. számú melléklet szerint kell megállapítani. Az elnök a 

nyilvános vita eredményét a szavazás után nyilvánosan kihirdeti és indokolja. 

A nyilvános vitáról jegyzőkönyvet kell felvenni (ld. Doktori Szabályzat 5/2. számú 

melléklet). A jegyzőkönyv nyilvános, arról – írásos kérelem esetén – a tudományterületi 

doktori tanács másolatot adhat ki. A bírálóbizottság határozatait és azok indoklását rögzíteni 

kell a jelölt törzslapján. A jelölt kérelmére a nyilvános vita eredményéről a tudományterületi 

doktori tanács elnöke igazolást adhat ki. 

A sikeres doktori védést követő 30 napon belül a tudományterületi doktori tanács az 

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár rendelkezésére bocsátja az értekezés egy nyomtatott 

példányát. Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár gondoskodik a nyomtatott értekezések 

katalogizált elhelyezéséről. 

Zárt védés esetén – a jelölt véleményének kikérésével – a bírálóbizottság elnöke dönt 

arról, hogy (a jelölt és a bírálóbizottság tagjai mellett) kik vehetnek részt a védésen. 

Valamennyi résztvevő titoktartási nyilatkozatot ír alá, amelyet a vita jegyzőkönyvéhez 

csatolni kell. A zárt védés menete és a határozathozatal azonos a nyilvános védéssel. A zárt 

védésen megvédett értekezés egy példányát is az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

rendelkezésére kell bocsátani, de gondoskodni kell az értekezés titkosságának megőrzéséről. 

Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új védési eljárás leghamarabb két év 

elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egyszer kezdeményezhető. Az új védési 

eljárás kezdeményezése esetén fizetendő eljárási díj összegét a tudományterületi doktori 

tanács határozza meg. 

A védés időpontját a DT titkára a védés DEA-ba feltöltött anyagának url-jével együtt 

közzéteszi a DE ÁOK és ODT közös hírlevelében. Az országos doktori adatbázisban és az 

iskola honlapján az illetékes DI titkára hirdeti meg a védést. 

 

 

A nyilvános vita elektronikus (online) formája 

A nyilvános vita online, ill. vegyes (jelenléti és online egy időben) formában csak 

abban az esetben folytatható le, ha az országos/központi és/vagy egyetemi rendelkezések nem 

teszik lehetővé a vita résztvevőinek vagy azok egy részének a hagyományos (jelenléti) 

formában történő részvételét. A jelölt online jelenléte csak kivételes, indokolt esetben 

támogatható, amennyiben személyes jelenléte tartósan akadályoztatva van. 

Elektronikus nyilvános vita csak abban az esetben szervezhető, ha azt a jelölt 

kifejezetten, indoklással ellátva kéri, a doktori iskola vezetője támogatja, és a 

tudományterületi doktori tanács a vitának ehhez a formájához hozzájárul. A tudományterületi 

doktori tanács elnöke köteles megindokolni, ha a nyilvános vita online formában való 

megtartásához a tanács nem járul hozzá. 

A védésen biztosítani kell a jelölt, a hivatalos bírálók (opponensek) és a 

bírálóbizottság megfelelő számú tagjának online jelenlétét képpel és hanggal. Szükséges 

továbbá a titkos szavazás feltételeinek a biztosítása is. A vitában bárki számára biztosítani kell 

a hozzászólás lehetőségét. 

Online nyilvános vita kizárólag akkor szervezhető, ha a technikai feltételek a jelölt és 

valamennyi hivatalos bíráló és bírálóbizottsági tag részéről adottak, a Doktori Szabályzat 18. 

§ (5) bekezdésében előírt jelenléti szabályok figyelembe vételével. (A vita akkor folytatható 

le, ha legalább az egyik bíráló legalább online formában jelen van, és a jelen nem lévő bíráló 

írásban nyilatkozott, hogy a kérdéseire adott válaszokat elfogadja; valamint legalább online 
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formában jelen van a bírálóbizottság teljes létszámának legalább kétharmada, köztük legalább 

egy külső szakember is.) 

Aki közönségként a nyilvános vitán részt kíván venni, annak egy erre a célra 

létrehozott elektronikus felületen előzetesen regisztrálnia kell az adott védésre. Aláírását 

vállalva a vita napját megelőző nap déli 12 óráig bárki észrevételt tehet a doktori művet 

illetően a tudományterületi doktori tanács titkáránál. Az észrevételt a tanács titkára továbbítja 

a bírálóbizottság elnökének. 

A nyilvános vita megtartásához - amennyiben ezt az eljárásban közreműködők kérik - 

előzetesen próba technikai ülés tartható a rendszer használatának tanulására. 

A jelölt és a bírálóbizottság tagjainak kamerája a védés teljes időtartama alatt 

bekapcsolva kell legyen, folyamatos jelenlétük kötelező. Amennyiben az online nyilvános 

vita technikai probléma miatt megszakad és a kötelezően jelenlévők közül valamennyiük 

számára (jelölt, bírálóbizottság, hivatalos bírálók) nem állítható vissza az online kapcsolat, 

akkor a nyilvános vitát meg kell ismételni. 

Amennyiben valakivel a kötelezően jelenlévők közül az internet kapcsolat a vita 

időtartama alatt megszakad, akkor, ha a kapcsolat helyreállítható, a vitát attól a ponttól kell 

folytatni, ahol a megszakadás történt. A kapcsolat helyreállítására tett kísérlet maximum 10 

percig tarthat. Amennyiben ezzel az egy közreműködővel a kapcsolat nem állítható helyre, de 

rajta kívül a határozatképességi létszámok biztosíthatók, akkor a vita folytatható. A vitából 

kilépett bírálóbizottsági tag a szavazásban nem vehet részt. Amennyiben a titkár 

(jegyzőkönyvvezető) az érintett, akkor az elnök helyben felkéri a bírálóbizottság egy másik 

tagját a jegyzőkönyv vezetésére. Amennyiben a jelölttel nem lehet helyreállítani a 

kapcsolatot, a nyilvános vitát el kell halasztani és ismételten ki kell tűzni. 

 

 

A fokozatszerzési eljárás lezárása, a doktori fokozat minősítése, a doktori oklevél, a 

doktoravatás 

A doktori (PhD) fokozat odaítéléséről és annak minősítéséről a bírálóbizottság 

jelentése, illetve a kapott minősítések alapján a tudományterületi doktori tanács – a teljes 

dokumentáció (egyetemi oklevél másolata, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata, a 

jelölt publikációinak listája, hivatalos bírálatok és a jelölt azokra adott válaszai, a doktori 

védés jegyzőkönyve, a tudományterületi doktori tanács határozata) megküldésével – tesz 

javaslatot az EDHT-nak. A doktori fokozatszerzési eljárás az EDHT döntésével zárul, a 

doktori fokozat odaítélését az EDHT – a jelölt törzslapján is rögzített – határozatban mondja 

ki. 

A fokozatszerzési eljárás akkor sikeres, ha a bírálóbizottság a jelölt értekezését, önálló 

tudományos munkásságát és a védésen nyújtott teljesítményét is megfelelőnek ítélte. 

A doktori (PhD) fokozat minősítését a) az értekezés, b) az önálló tudományos 

munkásság és c) a nyilvános vita minősítése határozza meg. A fokozat minősítése: summa 

cum laude, ha mindhárom minősítése summa cum laude, rite ha a három minősítésből 

legalább kettő rite; minden egyéb esetben cum laude. 

A Hallgatói Adminisztrációs Központ az EDHT határozatát követő 30 napon belül 

elkészíti a doktori oklevelet, amelyről igény esetén a Tudományos Igazgatóság hivatalos 

másolatot ad ki. Az oklevelet a rektor és az EDHT elnöke írja alá, az oklevelet az egyetem 

magyar és angol nyelven állítja ki. 

A doktori fokozatot szerzetteket az egyetem nyilvános ünnepség keretében avatja 

doktorrá. 
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10. Hallgatói visszajelzés 

 

A Debreceni Egyetem Minőségfejlesztési Programjában meghatározta az oktatást és 

kutatást érintő minőségfejlesztési intézkedéseket, szabályozásra került az oktatói munka 

hallgatói (OMHV) véleményezésének rendje. Évente egy alkalommal történik az OMHV 

kérdőíves felméréskészítése, kiértékelése és fejlesztési javaslatok készítése. Minden oktató 

esetében a méréseket legalább négy évente el kell végezni. 

A doktori iskola rendszeresen vizsgálja az aktív és végzett hallgatók, valamint az 

oktatók elégedettségét, véleményezését anonim kérdőívek formájában, a kérdőívek alapján 

további feladatokat és célokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. Az 5. melléklet tartalmaz 

egy kérdőívet, amelyet a doktori iskolánk használ, az EvaSys szoftver támogatásával és a 

minőségbiztosítási rektori biztos, és munkatársai segítségével. 

 

11. Dokumentáció 

A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos, a doktori iskola hatáskörébe 

tartozó valamennyi döntésről dokumentáció készül, melyet a doktori iskola 10 évig archivál.  

A tudományterületi doktori tanácsok gondoskodnak az elektronikus tanulmányi 

nyilvántartó rendszerben a 87/2015. (IV.9.) Korm. r. szerinti nyilvántartás vezetéséről: 

- a doktori képzésben résztvevő hallgatókról; 

- a doktori iskolák által az adott félévben meghirdetett tantárgyakról és tanegységekről; 

- a tanulmányi kötelezettségek és a kutatómunka teljesítéséről; 

- a tanulmányi halasztásokról; 

- az abszolutóriumot szerzett doktoranduszokról; 

- a fokozatszerzési eljárásokról; 

 

Az ösztöndíjak és a térítési díjak fizetése az elektronikus tanulmányi nyilvántartó 

rendszerben rögzített nyilvántartás alapján történik. A tudományterületi doktori tanácsokat 

adminisztrációs feladataik ellátásában a Tudományos Igazgatóság egy-egy referense segíti. A 

PhD referens függelmi helyzete: a Tudományos Igazgatóság állományába tartozik, közvetlen 

felettese a DT elnöke; munkáját a DT titkár útmutatásai szerint végzi. 

A tudományterületi referens kiválasztásában a tudományterületi tanács elnöke egyetértési 

jogot gyakorol. 

 

A Tudományos Igazgatóság 

- koordinálja a tudományterületi referensek adminisztrációs tevékenységét; 

- összesített nyilvántartást vezet a doktori képzésbe felvettekről, illetve az abban 

résztvevőkről; 

- gondoskodik a felettes szervek által kívánt adatszolgáltatásról; 

- anyakönyvet vezet a fokozatot szerzettekről, az oklevelek kiadásáról; 

- gondoskodik a doktori fokozatot szerzettek előírás szerinti nyilvántartásáról; 

- előírt módon tartja a kapcsolatot az EMMI illetékes főosztályával az Országos Doktori 

Tanáccsal, az Oktatási Hivatallal, valamint a MAB-bal; 

- koordinálja az országos doktori adatbázis (doktori.hu) egyetemi adminisztrációját. 
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12. A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszere 

 

 

 A Debreceni Egyetem Szenátusa 2019. október 29-i ülésén jóváhagyta, majd 2021.12.09. 

frissítette a Debreceni Egyetem Minőségbiztosítási Kézikönyvét, amelynek X. melléklete: a 

doktori iskolák minőségbiztosítási rendszereinek alapelvei összhangban a Debreceni Egyetem 

minőségbiztosítási rendszerével. 

 

 -A doktori iskola minőségügyi vezetőjét (MICS vezető) a doktori iskola tanácsa választja és 

a doktori iskola vezetője bízza meg. A doktori iskola MICS vezetője Lajszné Dr. Tóth Beáta. 

-A doktori iskolákra kiterjedő minőségbiztosítási dokumentumokat a doktori iskola MICS 

vezetője készíti elő, a doktori iskola vezetője véleményezi és a Tudományterületi Doktori 

Tanács (TDT) hagyja jóvá.  

- A doktori iskola rendelkezik minőségértékelési rendszerrel. Melyhez évente – az Egyetemi 

Doktori és Habilitációs Tanács által évente kitűzött célokkal összhangban – minőségcélokat 

határoz meg, amit a doktori iskola minőségügyi vezetője készít elő, és a doktori iskola 

vezetője hagy jóvá.  

 

Az indikátorokat a doktori iskola határozza meg, a következő javasolt mérések alapján: 

- a doktoranduszok elégedettségi méréseinek eredménye; 

- az oktatók hallgatók általi véleményezésének eredménye; 

- az elégedettségi mérések a témavezetők tekintetében; 

- a sikeres védések száma; 

- a felvételt nyert hallgatók száma; 

- a doktorképzésben eltöltött idő; stb. 

 

- A doktori iskola teljesítményértékelési rendszert alakított ki. Folyamatosan ellenőrzik a 

doktoranduszok előmenetelét és a témavezetők aktív publikációs teljesítményét.  

-A doktori iskola működése során érvényesítik a PDCA elvet, vagyis megtervezzük a 

működést, megvalósítjuk a tervben rögzített célokat, kontroll eszközöket alkalmazunk a 

működés cél szerinti megfelelésének a vizsgálatára és az eredmények, mutatók alapján 

szükség szerint korrigáljuk a működésünket.  

- Minőségbiztosítási szempontból a MAB önértékelési útmutatóban foglaltakat és a Debreceni 

Egyetem Minőségbiztosítási Kézikönyvében leírtakat követjük.  

- A Debreceni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (DE EDHT) meghatározza 

a doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerei működtetésének további szempontjait.  

-A DE EDHT minden év első ülésén meghatározza a minőségcélokat és minden év utolsó 

ülésén értékeli a doktori iskolák eredményeit.  

-A DE EDHT által meghatározott minőségcélok és kötelező indikátorok megküldésre 

kerülnek a doktori iskolák számára. A doktori iskola tanácsa ezek figyelembevételével 

határozza meg az iskola minőségcéljait és indikátorait. A DE EDHT által meghatározottakon 

túl a doktori iskola további célokat és indikátorokat is megjelölhet. A dokumentumokat 

jóváhagyásra eljuttatjuk a Tudományterületi Doktori Tanács (TDT) számára.  

-Év végén a doktori iskola tanácsa – a MICS vezető operatív közreműködésével - összegyűjti 

és értékeli a minőségcélok teljesülését és az indikátorok adatait, majd megküldi azokat a 

Tudományterületi Doktori Tanács számára. A Tudományterületi Doktori Tanács összesíti a 

hozzá tartozó doktori iskolák adatait és áttekinthető formában megküldi az adatokat a DE 

EDHT év végi utolsó ülésére értékelésre. 
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2022. évre vonatkozó DE EDHT és a doktori iskola minőségcéljai: 

  

Minőségcélok:  

1. Cél: A fokozatot szerzettek számának növelése  

Célérték: 2014-2015-2016 átlagához képest 10%-os növekedés  

 

2. Cél: A lemorzsolódás csökkentése  

Célérték: 2014-2015-2016 átlagához képest 5%-kal  

 

3. Cél: Nemzetköziesítés: a doktori értekezést megalapozó, Scopusban indexelt tudományos 

közlemények számának növelése  

Célérték: 2014-2015-2016 átlagához képest  

 

Indikátorok:  

1. Adott tanévben a doktori iskolába újonnan beiratkozott PhD hallgatók száma (fő)  

2. Adott tanévben fokozatot szerzettek száma a doktori iskolában (fő)  

3. Adott tanévben határidőre fokozatot szerzett nappali tagozatos PhD hallgatók száma a doktori 

iskolában (fő)  

4. Nappali képzésben lévő azon hallgatók száma, akiknél a PhD dolgozat benyújtásának határideje 

az adott tanévben lejárt (fő)  

5. Témavezetőnként: Határidőre fokozatot nem szerzett hallgatók száma (fő)  

- ebből lemorzsolódott  

- ebből a fokozatszerzési eljárás megindítása követelményeinek nem tudott eleget tenni  
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1. számú melléklet 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

I. Adatok: 

 

Név: 

Témavezető neve, elérhetősége (e-mail): 

Kutatási téma címe: 

Beszámolási periódus: 

 

II. Rövid szöveges beszámoló az előző évben elvégzett munkáról (max. 500 szó): 

 

III. Megjelent, ill. elfogadott publikációk: 

- Szerzők: 

- Cím: 

- Folyóirat, oldalszám, évszám: 

- Közlemény impakt faktora: 

 

IV. Közlésre beküldött dolgozatok 

- Szerzők: 

- Hová küldték be: 

- Cím: 

V. Szakmai konferencián való részvétel 

 

- konferencia neve, helyszíne, időpontja (ha elérhető, akkor a konferencia 

- honlapjának címe) 

- részvétel jellege: poszter / előadás 

- előadás/poszter címe és szerzői: 

 

VI. Intézeti beszámolók (munkabeszámoló, cikkreferáló, stb.) címe, időpontja(év/hónap): 

 

VII. Tanulmányutak 

 

- fogadó intézmény neve, címe: 

- tanulmányút időpontja, időtartama: 

- finanszírozás módja: 

 

Debrecen, 20……………... 

 

…………………………       …………………………… 

PhD hallgató         témavezető 

……………………….. 

doktori iskola vezetője 
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2. számú melléklet 

Szimpózium absztrakt 

 

 

Név: 

 

Témavezető: 

 

Cím: 

  

 

Munkahely (értelemszerűen a PhD munka helyszíne): 

 

Absztrakt (max. 250 szó): bevezető célkitűzésekkel, eredmények, konklúzió  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddig megjelent közlemények, melyek a majdani disszertáció alapját képezik 
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3. számú melléklet 

Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola 

 

 

Tisztelt Doktori Iskola Vezető!  

 

Alulírott, PhD hallgató neve, a Debreceni Egyetem Petrányi Gyula Klinikai 

Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola abszolutóriumot szerzett PhD hallgatója kérem, 

hogy „értekezés címe” címmel elkészített doktori értekezésem előzetes vitára bocsátását a 

Doktori Iskola engedélyezze.  

 

Az értekezésben szerepel/nem szerepel* olyan közlemény, amelyet a jelölt csak rész-ben 

használ fel (megosztott felhasználás más hallgatóval).  

 

*Megfelelő rész aláhúzandó. Amennyiben van ilyen közlemény, kérjük, hogy a Működési 

Szabályzatnak megfelelően járjanak el a jelentkezés során.  

 

 

Az értekezést, az értekezésen az iskola által előírtaknak megfelelően elvégzett szövegegyezés 

keresés eredményét, a magyar és angol nyelvű tézist, valamint minden előírt, szükséges 

dokumentumot a levélhez mellékelem. 

  

Az előzetes vita időpontjának és helyszínének javasoljuk:  

 

Év, hónap, nap, óra, perc, helyszín: 

 

Az értekezés előzetes bírálatára a következő személyeket javasoljuk:  

 

Bíráló neve 1, tudományos fokozat, beosztás (munkahely), telefon, e-mail cím, postai 

címe  

 

Bíráló neve 2, tudományos fokozat, beosztás (munkahely), telefon, e-mail cím, postai cím  

 

Jelölt elérhetősége (munkahely és címe, telefon, e-mail):  

Témavezető elérhetősége (munkahely és címe, telefon, e-mail):  

 

Alulírott, jelölt neve kijelentem, hogy a mellékelt szövegegyezés keresés eredménye az előzetes 

vitára benyújtott értekezésre vonatkozik.  

 

Alulírott, témavezető neve kijelentem, hogy a mellékelt szövegegyezés keresés eredménye az 

előzetes vitára benyújtott értekezésre vonatkozik.  

 

További nyilatkozatok (szövegegyezés kereséssel kapcsolatban) szövegezése egyénileg, 

amennyiben szükséges.  

 

Debrecen, .....................  
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----------------------------------------                                                ------------------------------------- 

 

jelölt neve, aláírása        témavezető neve, aláírása 

 
A disszertáció előzetes vitára történő benyújtásához a Klinikai Immunológiai és Allergológiai 

Doktori Iskola hozzájárul / nem járul hozzá.  

 

Kijelölt opponensek:  

 

 

Az előzetes vita elnöke:  

 

 

Debrecen,…….  

 

 

         

doktori iskola vezető        doktori iskola titkár 
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4.számú melléklet 

Jelentkezés nyilvános vitára  

 

Jelentkezés fokozatszerzési eljárásra – beadandó dokumentumok 

 

Kérjük, hogy a leadandó anyagra vonatkozó követelményeket a tájékoztató és a szabályzat 

releváns részeiben tekintsék át. Az alábbi listát nyomtassák ki 1 példányban és mind az ODT 

titkárhoz, mind pedig a PhD előadóhoz vigyék magukkal.  

 

Jelölt neve:  

Témavezető neve:  

Doktori Iskola:  

Védés nyelve: magyar – angol (megfelelőt kérjük aláhúzni)  

 

Az Orvostudományi Doktori Tanács titkárának leadandó, illetve bemutatandó tételek listája  

 

Elektronikus formában:  

□ hivatalos publikációs listát tartalmazó PhD értekezés  

□ hivatalos publikációs listát tartalmazó magyar nyelvű tézisek  

□ hivatalos publikációs listát tartalmazó angol nyelvű tézisek  

□ szakmai önéletrajz  

 

Papíralapon kell bemutatni (eredeti aláírásokkal):  

□ társszerzői nyilatkozatok*: A nyilatkozatokon a jelölt, a témavezető(k), és társszerzők aláírása 

mindig eredeti. Külföldi társszerzők esetén kizárólag akkor fogadjuk el az eredeti aláírás 

szkennelt verzióját, ha nincs mód az eredeti aláírás eljuttatatására (lehetőség szerint oldják meg a 

postázást). Ekkor azonban írják rá a dokumentumra, hogy eredetivel megegyező másolat, majd a 

jelölt és témavezető(k) is írják alá. 

□ témavezető nyilatkozata az előzetes vitán kért módosítások megtörténtéről: eredeti aláírással  

□ előzetes vita dokumentációja (+ bírálatok + javítási jegyzék vagy azt is tartalmazó válaszok a 

bírálatra + a szövegegyezés keresés eredménye; a szövegegyezés keresés eredményét, a pdf fájlt 

vagy az arra mutató könyvtári linket a phd@med.unideb.hu címre kötelező elküldeni)*  

□ doktorjelölti nyilatkozat: mind a jelölt, mind a témavezető(k) aláírása eredeti  

 

A PhD előadónak leadandó tételek listája  

Miután a DT titkára ellenőrizte a fentiekben felsorolt dokumentumokat, az alábbiakat kell leadni a 

PhD irodán:  

□ a könyvtári publikációs listát tartalmazó PhD értekezés tézisei (magyar VAGY angol nyelven, a 

védés nyelvétől függően) 3 nyomtatott (nem bekötött) példányban  

□ szakmai önéletrajz 3 nyomtatott példányban  

□ a PhD értekezés bekötve, 6 példányban, az értekezést megalapozó közleményeket az 

értekezés függelékébe be kell kötni  

□ társszerzői nyilatkozatok*  

□ témavezető nyilatkozata az előzetes vitán kért módosítások megtörténtéről  

□ előzetes vita dokumentációja*  

□ doktorjelölti nyilatkozat  

 

*Egyes iskolák esetében ezeket a dokumentumokat DI titkár juttatja el az ODT titkárához. 
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5.számú melléklet 
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