A Pécsi Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem
doktori szabályzata

Pécs 2007.
2015. március 27. napjától hatályos változat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a doktori
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet
alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az alábbi szabályzatot alkotja.1

I. fejezet
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. § (1)2 A szabályzat hatálya kiterjed a doktori képzésben és a doktori fokozatszerzési eljárásban részt
vevőkre, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, doktori képzésben részt vevő hallgatókra
(továbbiakban: doktorandusz) vagy egyénileg felkészülő jelöltekre, a doktorjelöltekre, valamint a
hallgatók képzésében és a doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő oktatókra, a doktori iskolák, a
tudományterületi/művészeti doktori tanácsok (továbbiakban együtt: doktori tanács), valamint az
Egyetemi Doktori Bizottság (továbbiakban: EDB) tagjaira.
(2)3 A doktori képzéshez kapcsolódó hallgatói juttatásokról és térítésekről, valamint a doktori
fokozatszerzési eljárás díjairól az Egyetem térítési és juttatási szabályzata rendelkezik.
(3)4
(4)5 A doktoranduszok hallgatói jogviszonyával kapcsolatos, valamint a hallgatók jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó, jelen szabályzatban nem rendezett kérdéseket az Egyetem szervezeti és
működési szabályzata, valamint annak mellékletei tartalmazzák.
A doktori képzés célja
2. § A doktori képzés az egyetemi oktatási folyamat legfelsőbb szintje. Célja, hogy a jelölt elsajátítsa
az adott szaktudomány, illetve művészeti területe alkotó művelésének képességeit, magas szintű
tudományos, illetve művészeti ismeretekkel rendelkezzen, képes legyen a tudományos, illetve
művészeti módszerek alkotó alkalmazására és erről tudományos közlemények, műalkotások,
előadások és doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.

II. fejezet
A doktori képzés szervezeti keretei
3. § (1) Az Egyetem – akkreditált tudomány- és művészeti ágakban – szervezett doktori képzést
folytat, és ennek keretében, vagy egyéni felkészülés alapján legmagasabb egyetemi végzettségként
doktori (rövidítve: PhD illetőleg DLA, továbbiakban együtt: doktori fokozat) fokozatot ítél oda.
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(2) A képzés, illetve a felkészülés és a fokozatszerzés a doktori eljárás egymástól elkülönített
szakaszai. A doktori fokozat meghatározott tudomány- vagy művészeti ág magas színvonalú ismeretét,
az e területen elért új tudományos és művészeti eredményeket, és az önálló kutatómunkára való
alkalmasságot tanúsítja.
(3)6 A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni
vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység.
A doktori iskolák
4. § (1) A szervezett doktori képzés oktatási és kutatási keretét a doktori iskolák alkotják.
(2) A doktori iskola rendelkezik:
a) a doktori képzésre és a doktori fokozat odaítélésére vonatkozó javaslattétel együttes jogával,
b) a doktori képzés jogával, amely felöleli a vizsgáztatásban való részvétel, valamint oktatási
foglalkozások tartásának jogát,
c) működését meghatározó saját szabályzat megalkotásának jogával és kötelezettségével,
d) az EDB- be, valamint a doktori tanácsba való tagdelegálás jogával,
e) a doktori képzésbe történő felvételi eljárás lebonyolításának jogával.
(3) A doktori iskola egy vagy több, az adott tudományterülethez, illetve ezen belül az adott
tudományághoz tartozó kutatási téma anyagát kutathatja és oktathatja.
(4) A doktori iskolák kutatási területükön belül témacsoportokat, témákat, doktori programokat
(továbbiakban együtt: doktori program) határozhatnak meg. A doktori programokra vonatkozó
részletes szabályokat a doktori iskola szabályzatában kell rögzíteni.
(5) Az Egyetemen egy tudományágban több doktori iskola akkor jöhet létre, ha a doktori iskolák más
kutatási területen jönnek létre és önállóan is megfelelnek a doktori iskolák létesítési feltételeinek.
(6) A doktori iskolák a nekik juttatott normatív forrásokkal és saját bevételeikkel önállóan
gazdálkodnak. A doktori iskolák saját költségvetésük terhére, annak keretéig oktatókat
szerződtethetnek. A graduális képzésből igénybe vett oktatói terheléseket a doktori iskolák az adott
szak és kar számára a Kari Tanács határozata, vagy külön megállapodás, ezek hiányában az átoktatás
szabályai szerint térítik.
A doktori iskola vezetője7
4/A. § (1) Doktori iskola vezetője az Egyetemmel teljes idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló,
tudományos fokozattal rendelkező egyetemi tanár lehet.
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(2) A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül a törzstagok
többségének, valamint az illetékes tudományterületi doktori iskola doktori tanácsának javaslatára az
EDB választja. A doktori iskola vezetőjét a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. A
kinevezés többször is meghosszabbítható.
(3) A doktori iskola vezetője
a)irányítja a doktori iskola tanácsának tevékenységét, felel a doktori iskola tanácsa által hozott
döntések végrehajtásáért,
b) koordinálja a doktori iskola által folytatott szakmai tevékenységet,
c) képviseli a doktori iskolát,
d) javaslatot tesz a doktori tanácsnak a doktori iskola fejlesztésére.
(4) A doktori iskola vezetőjének kinevezése megszűnik:
a) a kinevezés lejártával,
b) a hetvenedik életév betöltésével,
c) visszavonással,
d) lemondással,
e) közalkalmazotti jogviszony megszűnésével,
f) a doktori iskola vezetőjének halálával.
(5) A doktori iskola vezetőjének kinevezését a rektor az EDB véleményének kikérését követően
visszavonhatja, amennyiben a doktori iskola vezetője a (3) bekezdésben meghatározott feladatait
nem megfelelően látja el, illetve amennyiben a doktori iskola vezetésében legalább fél éven át
akadályoztatva van. A kinevezés visszavonására javaslatot tehet a doktori iskola tanácsa, a
tudományterületi doktori tanács, valamint az EDB.
A doktori iskola tanácsa
5. § (1)8 A doktori iskola vezetőjének munkáját segítő testület a doktori iskola tanácsa, amelyet a
doktori iskola törzstagjai választanak a doktori iskolán belül működő doktori programok vezetői,
valamint a kar tudományos fokozattal rendelkező oktatói közül, tagjait pedig az EDB bízza meg és
menti fel.
(2)9 A doktori iskola tanácsának összetételére, tagjainak választására, valamint működésére
vonatkozó további szabályokat a doktori iskolák szabályzata tartalmazza.
A doktori iskola oktatói
6. § (1) A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók, kutatók,
akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a doktori iskola tanácsa alkalmasnak tart a doktori
iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására.
(2)10 A doktori iskola oktatói a szervezett képzés keretében témákat hirdethetnek meg.
A témavezető
7. § (1) A doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktató, illetve
kutató, akinek témahirdetését a doktori iskola tanácsa jóváhagyta, és aki - ennek alapján - felelősen
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irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a
doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését.
(2)11 A témavezető
a) meghirdeti a doktori témát,
b) a doktorandusz leckekönyvében aláírásával vagy az ETR-ben a teljesítés bejegyzésével
igazolja a kutatási feladatok teljesítését,
c) évente írásban beszámol a doktori iskola vezetőjének a doktoranduszok teljesítményéről,
d) segíti a doktoranduszt a doktori értekezés, valamint a tudományos közlemények
elkészítésében,
e) javaslatot tesz a doktorandusz oktatási és kutatási tervére, segíti azok megvalósítását.
(3) A témavezetőkre vonatkozó további szabályokat a doktori iskolák szabályzata tartalmazza.
(4) Egy doktorandusznak, illetve doktorjelöltnek egyidejűleg két témavezetője is lehet, amennyiben
azt a doktori tanács jóváhagyja. A doktori értekezés címlapján a témavezető vagy a témavezetők nevét
egyértelműen fel kell tüntetni.
Az egyetemi doktori tanács
8. § (1) Az Egyetemen egyetemi doktori tanács működik.
(2)12 Az egyetemi doktori tanács feladatait a Szenátus által létrehozott Egyetemi Doktori Bizottság
látja el.
(3)13
Az EDB összetétele
9. § (1) Az EDB-nek belső és külső tagjai vannak.
(2) Az EDB belső tagjait – doktori iskolánként egy főt – az Egyetemen működő doktori iskolák
delegálják a tudományos vagy művészeti fokozattal rendelkező törzstagjaik közül a doktori iskolák
szabályzatában meghatározottak szerint. Az EDB belső tagjait az EDB ülésein akadályoztatásuk
esetén tanácskozási joggal az őket delegáló doktori iskola által megjelölt tudományos vagy
művészeti fokozattal rendelkező törzstag vagy a törzstagság feltételeinek megfelelő oktató
helyettesítheti.
(3) Az EDB-nek két külső tagja van. Az EDB külső tagja csak az Egyetemmel foglalkoztatási
viszonyban nem álló, személy lehet, aki megfelel a törzstagság feltételeinek. Jelen szabályzat
alkalmazásában a Professor Emeritus az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek
minősül. A külső tagok személyére – a doktori iskolák véleményének kikérést követően – az EDB
elnöke tesz javaslatot.
(4) Az EDB egy szavazati joggal rendelkező tagját a Doktorandusz Önkormányzat delegálja.
(5) Az EDB létrehozásáról a Szenátus dönt.
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10. § (1)14 Az EDB elnökét a rektor előterjesztésére az Egyetemen működő doktori iskolák vezetői
közül a Szenátus választja meg. Az EDB társelnöke a tudományos és innovációs rektorhelyettes. A
társelnök az elnök akadályoztatása esetén ellátja az EDB elnökének feladatait.
(2) Az EDB elnökének munkáját az EDB titkára segíti, akit az EDB elnöke kér fel. Az EDB
titkárának feladatait az EDB ügyrendje határozza meg.
Az EDB feladat – és hatásköre
11. § Az EDB
a) véleményezi a doktori iskolák létesítésének kezdeményezését,
b) dönt a doktori fokozat odaítéléséről, visszavonásáról, honosításáról,
c) javaslatot tesz a Szenátus részére a doktori képzés működési feltételeit szolgáló
pénzeszközök (közöttük különösen a doktori képzési normatíva és a tudományos célú
normatívának) biztosítására,
d) dönt az első éves nappali tagozatos doktorandusz-keretszám karok közti elosztásáról,
e) megválasztja a doktori iskolák vezetőit, megbízza és felmenti a doktori iskolák tanácsának
tagjait,
f) a Szenátus részére rendszeresen értékeli az Egyetemen folyó doktori képzést és
fokozatszerzést,
g) véleményezi a Szenátus részére a tiszteletbeli doktori, illetve a tiszteletbeli doktori és
professzori cím adományozásra tett előterjesztéseket,
h) indokolt esetben kezdeményezi doktori iskola megszüntetését, valamint véleményezi a
rektornak a doktori iskola megszüntetésére tett javaslatát.
Az EDB működése
12. § (1) Az EDB megalakulásáról, mandátumáról, megszüntetéséről a Szenátus dönt.
(2) Az EDB működésére, valamint a tagok jogaira, kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat
az EDB ügyrendje tartalmazza, melyet az elnök előterjesztése alapján, egyszerű többséggel az EDB
fogad el.
Kari tudományterületi/művészeti doktori tanácsok
13. § (1) A tudományterületi/művészeti doktori tanácsokat az egyes, szakmailag illetékes karok
doktori iskolái hozzák létre. Szakmailag illetékesnek az a kar tekintendő, amely a doktori iskola
vezetőjét foglalkoztatja.
(2) A doktori tanácsok a kari tanácsok állandó bizottságaiként működnek.
(3) A doktori tanácsok az EDB által átruházott hatáskörben
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a) döntenek a doktori témákról, a fokozatszerzési eljárások indításáról, a kreditelismerésekről, a
felmentésekről, a doktori szigorlat tárgyairól,
b) a doktori iskolák javaslatára kijelölik a doktori felvételi bizottság tagjait, a szigorlati
bizottságot, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozzák a szigorlati
vizsgabizottságot, továbbá jóváhagyják a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak
személyét,
c) meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen
nyelvként elfogadható nyelvek listáját,
d) a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a doktorjelölt zárt védés iránti kérelméről,
e) véleményezik és egyetértésük esetén a Kari Tanács elé terjesztik a doktori iskola létesítésére
irányuló kezdeményezést,
f15) javaslatot tesznek az EDB-nek az Egyetemen folytatott doktori képzések fejlesztésére,
átalakítására, a doktori képzésekkel kapcsolatos egyetemi stratégia kialakítására.
(4) A doktori tanácsok tagjait az adott tudományterülethez tartozó doktori iskolák a törzstagjaik közül
delegálják a doktori iskolák szabályzatában meghatározottak szerint.
(5) A doktori tanácsoknak két külső szavazati jogú tagja van, akiknek személyére a doktori iskolák
tesznek javaslatot. Külső tag az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, tudományos
vagy művészeti fokozattal rendelkező személy lehet, aki megfelel a törzstagsági feltételeknek. Jelen
szabályzat alkalmazásában a Professor Emeritus az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló
személynek minősül.
(6) A tudományterületi/művészeti doktori tanácsok egy szavazati jogú tagját a Doktorandusz
Önkormányzat delegálja.
(7) A doktori tanácsok működésére vonatkozó részletes szabályokat az alakuló ülésükön elfogadott és
Kari Tanács által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.
Jogorvoslat
14. § (1)16
(2) A doktorandusz az Nftv. 57. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Egyetem döntése
vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen – a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet a tanulmányi és
vizsgaszabályzat 12. §- ában foglalt eljárási rend szerint.
III. fejezet
A doktori iskola létesítésének eljárási rendje
15. § (1) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható. A doktori iskola létesítéséről
az Egyetem Szenátusa dönt jelen szabályzatban meghatározottak szerint.
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(2) Doktori képzés indításáról a Szenátus az Nftv. 12. § (3) bekezdés hd) pontjában, valamint az Nftv
53-53/A. §-aiban meghatározott rendelkezéseinek figyelembevételével dönt.
(3)17 A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a tudományágat és képzési területet, amelyben
a doktori képzést folytatni kívánják.
16. § (1)18 Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A törzstagok több mint
felének egyetemi tanári címmel kell rendelkeznie. Egy személy egyidejűleg csak egy doktori
iskolában lehet törzstag.
(2) A legalább három tudományágban működő (multidiszciplináris) doktori iskolában
tudományáganként legalább három törzstagnak kell lennie – a neveléstudományi területen működő
doktori iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris területről is lehet törzstag – akik
többsége egyetemi tanár és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki.
(3) A két tudományágban működő (interdiszciplináris) doktori iskolában legalább tizenegy
törzstagnak kell lennie, tudományáganként legalább négy törzstag – a neveléstudományi területen
működő doktori iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris területről is lehet törzstag –
akik többsége egyetemi tanár és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki.
(4) Törzstag az lehet, aki
a) a létesítendő doktori iskola tudományágában tudományos fokozattal rendelkezik, továbbá
b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos, magas szintű
tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység –ide nem értve a művészeti
tevékenységet- a Magyar Tudományos Művek Tára (továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján
vizsgálandó,
c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg is
ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi fórumok pozitív visszhangja is
igazolja,
d) a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyítja azzal, hogy témavezetésével
legalább egy doktorjelölt doktori fokozatot szerzett, és
e) az Egyetemen teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki az Nftv. 26. § (3) bekezdése alapján a
költségvetési támogatás megállapítására az Egyetemet jelölte meg.
(5) Ha a (4) bekezdés a)- d) pontjaiban foglalt feltételeket teljesíti, a doktori iskola létesítéséhez az
EDB jóváhagyásával törzstag lehet a Professor Emeritus/Emerita (továbbiakban együtt: Professor
Emeritus) is, amennyiben az Egyetemen emeritált. A doktori iskolában törzstagként a Professor
Emeritusok közül egy tag vehető figyelembe, a multidiszciplináris és interdiszciplináris doktori
iskolák esetén tudományáganként egy tag vehető figyelembe.
(6) A (4) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet továbbá a
kutatóintézetben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott – Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező - tudományos
tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben az Egyetem a kutatóintézettel erre vonatkozó
megállapodást kötött. Közülük legfeljebb két tag vehető figyelembe a törzstagok tekintetében, a
17
18

A módosítást a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2007. november 29. napjától.
A módosítást a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2007. november 29. napjától.

multidiszciplináris és interdiszciplináris doktori iskolák esetén tudományáganként törzstagként egy
tag vehető figyelembe.
17. § A törzstagnak
a) legalább egy képzési ciklusban (3 éven keresztül) és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás
időtartamára (további 2 éven keresztül) meg kell felelnie a 16. § (4) bekezdésben foglaltaknak,
valamint
b) vállalnia kell, hogy témavezetői tevékenységet is folytat a doktori iskolában.
18. § (1) A törzstagok készítik elő a doktori iskola létesítésének dokumentumait, amelyek
tartalmazzák:
a) a doktori iskola tudományterületi, tudományági (művészeti ági) besorolását,
b) azokat a mesterképzési szakokat, amelyekre alapozva az Egyetem eleget tesz az Nftv. 16. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek,
c) a doktori iskola kutatási területének megnevezését,
d) a doktori fokozatszerzési eljárás eredményeként kiadható doktori fokozat elnevezését,
e) a doktori iskola vezetésére jelölt személynek, a doktori iskola törzstagjainak, a doktori
iskola első három évre javasolt témavezetőinek, a doktori iskola további oktatóinak, meghívott
hazai és külföldi oktatóknak (művészeti doktori iskola esetén művészeknek), kutatóknak a
nevét, tudományos vagy művészeti önéletrajzát, az előző öt év legfontosabb tudományos
(művészeti doktori iskola esetén tudományos vagy művészeti) eredményeinek, alkotásainak
dokumentációját,
f) a doktori iskola képzési tervét,
g) a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait, amelyek a működésben várhatóan figyelembe
vehetők,
h) a doktori iskola minőségbiztosítási tervét,
i) a doktori iskola működési szabályzatát.
(2) A dokumentációhoz mellékelni kell az érintettek nyilatkozatát arról, hogy vállalják a felkérést és
megfelelnek a jelen szabályzatban rájuk vonatkozóan előírt feltételeknek.
(3) A doktori iskola létesítési dokumentációjának részét képezi az Egyetem által megkötött, a doktori
iskola tevékenységével kapcsolatos együttműködési megállapodások, különös tekintettel a 16. § (6)
bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás.
(4) A doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet a doktori iskola vezetőjének javasolt személy – a
tudományterületi doktori tanács és a Kari Tanács egyetértése esetén – a rektoron keresztül az EDB
jóváhagyását követően terjeszti a Szenátus elé.
19. § (1) Az Egyetem rektora – a Szenátus doktori iskola létesítésére vonatkozó döntése után kéri az
Oktatási Hivataltól a doktori iskola nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételi kérelemhez
csatolni kell:

a) a doktori iskola létesítésének dokumentumait,
b) az EDB véleményét,
c) az Egyetem doktori iskola létesítésében érintett kutatási területének fejlesztési koncepcióját,
d) az Egyetem doktori szabályzatát,
e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola honlapján a doktori képzésről évente
rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente a honlapon és az
Egyetemen szokásos módon is közzéteszi.
f) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola adatait folyamatosan frissíti, hogy azok
a doktori iskola állapotát naprakészen tükrözzék.
(2) Az Oktatási Hivatal a doktori iskola létesítésével kapcsolatos eljárásában beszerzi a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleményét. MAB a doktori iskola létesítése során
kialakított szakértői véleményének megalapozása érdekében vizsgálja különösen a doktori iskolák
törzstagjainak tudományos tevékenységét, a 16. § (6) bekezdésében és a 18. § (3) bekezdésében
meghatározott megállapodások érvényesülését, valamint a szakmai bírálati szempontrendszerben
foglalt egyéb elvárások teljesítését. A szakértői vélemény elkészítésének határideje kilencven nap,
amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat.
(3) A MAB szakértői véleményéhez az Oktatási Hivatal kötve van. Az Oktatási Hivatal döntésével
szemben előterjesztett fellebbezést a miniszter bírálja el.
(4) A doktori iskola nyilvántartott adataiban történt változásokat haladéktalanul be kell jelenteni a
Hivatalnál.
(5) A doktori iskola megszüntetéséről a doktori tanács, az EDB vagy a rektor kezdeményezésére a
Szenátus dönt. A doktori tanács vagy a rektor kezdeményezése esetén a Szenátus döntése előtt
beszerzi az EDB véleményét. A rektor a Szenátus döntése szerint kezdeményezi az Oktatási
Hivatalnál a doktori iskola nyilvántartott adatainak módosítását. A doktori iskolát az Oktatási Hivatal
bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül törli a nyilvántartásból.
Minőségellenőrzés
20. § (1)19 Az EDB kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és
módszerét, amelynek alapján a doktori tanácsok közreműködésével folyamatosan figyelemmel kíséri a
doktori iskolák működését. Az EHB az Egyetemen folytatott doktori képzés minőségbiztosítási
rendszerének kidolgozásához és a folyamatos minőségellenőrzéshez felhasználja a doktoranduszok és
a közelmúltban fokozatot szerzettek véleményét, szükség esetén külső szakértőt kér fel.
(2) Az EDB az (1) bekezdésben meghatározottak alapján évente jelentést készít a Szenátus számára a
doktori iskolák működésének minőségéről, és ennek egy példányát az Egyetem rektora a Szenátus
állásfoglalásával együtt megküldi a MAB-nak.
(3)20 A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási elveinek és módszereinek összhangban
kell állniuk az Egyetem minőségbiztosítási politikájával. Az EDB által készített jelentést a Szenátus
Minőségfejlesztési Bizottsága véleményezi, szükség esetén javaslatot tesz a jelentésben foglaltak
kiegészítésére, módosítására.
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IV. fejezet
A doktori képzés
A doktori képzés szervezett formái
A doktori képzés szervezett formái
21. §21 (1) A doktori képzés szervezett formában teljes idejű képzésként nappali munkarendben és
részidős képzésként levelező munkarendben folyhat. A doktori képzés nyelve magyar, de az Egyetem
idegen nyelven is meghirdethet és folytathat doktori képzést.
(2) 22 A doktori képzés képzési ideje hat félév. A doktori képzés egységes, 36 hónapos képzési időből
áll, amely felosztható beszámoltatási szakaszokra. A doktori képzés esetében a félév hat hónapból álló
oktatásszervezési időszak. Az őszi félév első napja szeptember 1., utolsó napja február utolsó napja, a
tavaszi félév első napja március 1., utolsó napja augusztus 31. Egyebekben a félév ütemezése igazodik
a tanulmányi és vizsgaszabályzat 34. § (4) bekezdése alapján a szakmailag illetékes kar által
meghatározott időbeosztáshoz.
(3) A szervezett doktori képzésre felvételt nyert személy (továbbiakban: doktorandusz) az
Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A
doktorandusz köteles a félév első napjáig beiratkozási kötelezettségének eleget tenni. A beiratkozott
hallgatóról a doktori tanácsok szabályzatában meghatározott illetékes kari szervezeti egység
(továbbiakban: kari hivatal) törzslapot állít ki, és gondoskodik a doktorandusz adatainak Egységes
Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban: ETR) történő rögzítéséről.
(4) 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 doktorandusz a
beiratkozáskor leckekönyvet kap, és diákigazolványt igényelhet.
(5) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, a hallgató azonban
köteles minden félév elején bejelentkezni az ETR-ben, vagy a tanulmányai folytatásáról nyilatkozni a
kari hivatalnál, amely a hallgató adott félévre vonatkozó hallgatói státuszt rögzíti az ETR-ben.
(6) Ha a doktorandusz úgy nyilatkozik, hogy a következő félévben hallgatói kötelezettségének nem
kíván eleget tenni, illetve 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. Az első szünetelésrecsak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor.
(7) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő
kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem
tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (6) bekezdésben
meghatározott korlátozásokat.
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22. §2324 (1) Megszűnik a doktorandusz hallgatói jogviszonya a doktori képzés képzési idejének utolsó
napján, vagyis a hatodik aktív félév utolsó napján.
(2) A doktori iskola tanácsának határozatával megszűnik a doktorandusz hallgatói jogviszonya a
megszüntetés tárgyában hozott elsőfokú döntés meghozatalának napjával
a) amennyiben a doktorandusz – a jelen szabályzat 21. § (7) bekezdésében foglaltakat kivéve –
egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre,
b) amennyiben a doktorandusz a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg
tanulmányait,
c) amennyiben 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 hallgató figyelmét – legalább egy alkalommal –postai úton vagy
személyesen átadott irat útján felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig
tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. Ezen felszólításnak az a) és a
b) pont esetében azon félév megkezdését megelőzően legalább 30 nappal kell megtörténnie,
amikor a mulasztás jogkövetkezményei esedékesek, a c) pont esetében pedig azon félév
megkezdését megelőzően legalább 30 nappal kell megtörténnie, amely félévben a hallgató a
végbizonyítványt még megszerezheti.
(3) Az Egyetem térítési és juttatási szabályzata (PTE SZMSZ 6. számú melléklete) 6. § (2)
bekezdésének e) pontjában foglalt szabályt a doktori képzés esetében úgy kell értelmezni, hogy a
kilépett hallgató képzési idejéből hátralévő időtartam alatt teljes féléveket, nem pedig hónapokat kell
érteni.
A nem-állami ösztöndíjas szervezett doktori képzés25
22/A. § (1) Az Egyetem az érintett doktori tanács javaslatára írásos megállapodást köthet társadalmi-,
egyházi és a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetekkel, továbbá
alapítványokkal, közalapítványokkal, köztestületekkel és magánszemélyekkel doktori ösztöndíj(ak)
létesítéséről.
(2) A megállapodást az ösztöndíjat létesítő, arra jogosult megbízottja, az Egyetem nevében a rektor
köti. A megállapodásban az Egyetem csak a képzésre és nem a fokozatszerzésre vállal kötelezettséget.
(3) Megállapodás köthető nyílt (megpályázható) vagy zárt (doktori iskolának vagy személynek
felajánlott) ösztöndíjról is. Utóbbi esetekben a megállapodáshoz az érintett doktori iskola vezetőjének
aláírása is szükséges.
(4) A megállapodásban rögzíteni kell az ösztöndíj havi összegét (az éves növekmény mértékét),
továbbá azt, hogy az ösztöndíjat a megbízó milyen ütemezésben utalja át az Egyetemnek, valamint azt
is, hogy az ösztöndíj forrása legalább 3 éves időtartamra rendelkezésre áll. Az ösztöndíj kifizetéséről
az Egyetem gondoskodik.
(5) A megállapodás tartalmazhat rendelkezést a kutatás támogatásáról és a doktorandusz költségtérítési
díjának átvállalásáról is.
22/B. § (1) A három éves ösztöndíj elnyeréséhez a pályázónak (jelöltnek) az Egyetemen hatályos, a
doktori képzésbe történő felvétel szabályainak meg kell felelnie.
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(2) A sikeres felvételi eljárás és döntés után a doktorandusz, mint költségtérítéses hallgató – nappali
vagy levelező tagozaton – szervezett képzésben vesz részt.
(3) A doktori ösztöndíjas – a beiratkozás után – az Egyetemmel hallgatói (doktoranduszi)
jogviszonyba kerül, leckekönyvet és diákigazolványt kap.
(4) A nem állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatói jogaira és kötelezettségeire a szervezett
képzésben részt vevő doktoranduszokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A nappali és levelező képzés
23. § (1)26 A nappali és levelező képzés segíti a doktoranduszt a doktori fokozat megszerzéséhez
szükséges tudás és az önálló kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek érdekében a doktorandusz
tudományos képzésben vesz részt, továbbá egyéni kutatómunkát végez. A doktori képzésben részt
vevő hallgató oktatói feladatokat is vállalhat, mely azonban nem képezi a tanulmányi kötelezettség
részét.
(2) A doktorandusz által ellátott oktatási tevékenységért tanulmányi pont (kredit) adható. E
tevékenységből a képzés teljesítéséhez szükséges tanulmányi pontok (kreditek) legfeljebb egynegyede
szerezhető meg.
(3)27 A hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségekkel függ össze az a munkavégzés, amikor a
doktorandusz részt vesz az Egyetemnek az oktatással, kutatással összefüggő tevékenységében. A
munkavégzés a térítési és juttatási szabályzat 42. §-ában szabályozott doktoranduszszerződés alapján
folyik.
(4)28 A doktorandusz a doktori iskola ajánlott tanterve alapján folytatja tanulmányait. A képzés során a
doktorandusz elvégzi a tanterv szerinti, az értekezés elkészítéséhez szükséges kutatásokat, leteszi a
tantervben előírt vizsgákat, továbbá oktatási és egyéb kutatási feladatokat is elláthat.
(5) A doktorandusz félévenként a leckekönyvbe való beírással vagy az ETR-ben felveszi a tanterv
szerinti tárgyakat. A tárgyak között kötelező, kötelezően, illetve szabadon választható tárgyak is
lehetnek. A felvett tárgyak tanulmányi követelményeit köteles a félév során teljesíteni. A félév során a
tanulmányi követelmények javítására egy alkalommal kell lehetőséget biztosítani.
(6) A vizsgák letételét és a kutatói követelmények teljesítését a leckekönyvben igazoltatni kell.
(7) A doktorandusz a hallgatói jogviszonyának fennállása mellett külföldi részképzésben is részt vehet.
A külföldi tanulmányút során szerzett ismeretek elfogadását 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.
(8) A doktorandusz, amennyiben a tanulmányi kötelezettségeinek igazoltan eleget tett, azaz
megszerezte a 180 kreditpontot végbizonyítvány (abszolutórium) kiállítását kérheti a kari hivataltól.
Az egyéni felkészülés29
26
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24. §
A felvételi eljárás
25. § (1) Szervezett doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akiknek
hazai vagy külföldi mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkeznek vagy azt a
felvétel évében megszerzik és legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával
rendelkeznek. Az egyéb nyelvismereti követelményekről az egyes doktori iskolák rendelkeznek. A
felvételi követelményekkel, a jelentkezések benyújtásával, a felvételi eljárással kapcsolatos részletes
szabályokat a doktori iskolák a kari tudományterületi doktori tanácsokkal együttesen határozzák meg.
A doktori képzésekre történő jelentkezések feltételeit a doktori iskolák saját honlapjukon mindenki
számára hozzáférhetővé teszik.
(2)30 A felvételi döntéseket a doktori iskolák az Egyetemen minden érdeklődő számára hozzáférhető
módon nyilvánosságra hozzák. A pályázóknak a Dékáni Hivatalok küldik ki a döntésről szóló
értesítést, elutasítás esetén azt indokolni kell és a jelentkezőt tájékoztatni kell a jogorvoslat
lehetőségéről. Felvétel esetén az értesítésben közölni kell a beiratkozás időpontját, a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumokat, a tanév kezdetét. Utalni kell a képzéssel kapcsolatos költségekre, azok
viselésére. A felvételről szóló döntés tartalmazza a doktori iskola megnevezését és a témavezető nevét.
(3)31
(4)32 A doktori képzésre történő jelentkezés esetén az eljárási díj mértéke jelentkezésenként 9000
forint. A jelentkezési kérelem benyújtásakor a befizetést igazoló dokumentum mellékelésével igazolni
kell, hogy az eljárási díjat a jelentkező a doktori iskola részére befizette.
26. §33
A doktoranduszok és a doktorjelöltek nyilvántartása
26. §34 (1) A doktoranduszok, valamint a doktorjelöltek törzslapját a kari hivatalok vezetik. A kari
hivatalok a törzslapok alapján az ETR-en keresztül adatot szolgáltatnak a felsőoktatási információs
rendszernek.
(2) A kari hivatalok nyilvántartást vezetnek:
a) a jogszabályban meghatározott adatok tekintetében a doktoranduszokról, valamint a
doktorjelöltekről,
b) a doktori iskolák által az adott félévben meghirdetett tantárgyakról és tanegységekről,
c) a tanulmányi kötelezettségek és a kutatómunka teljesítéséről,
d) a tanulmányok szüneteltetéséről,
e) az abszolutóriumot szerzett doktoranduszokról,
30
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f) a fokozatszerzési eljárásokról.
27. § A Rektori Hivatal
a) összesített nyilvántartást vezet a doktori képzésbe felvettekről, illetve az abban résztvevőkről,
b) gondoskodik a felettes szervek által kívánt adatszolgáltatásról,
c) gondoskodik a doktori fokozatot szerzettek előírás szerinti nyilvántartásáról,
d) előírt módon tartja a kapcsolatot az oktatásért felelős minisztériummal, valamint a MAB-bal,
e) anyakönyvet vezet a fokozatot szerzettekről, az oklevelek kiadásáról,
f) tájékoztatja a karokat az EDB döntéseiről.

V. fejezet
A doktori fokozatszerzési eljárás és a doktori fokozat
A doktori fokozat megszerzésének feltételei
28. § (1) A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet
megszerezni.
(2) A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem
vett részt a doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy mesterfokozatot
szerzett és teljesítette a doktori képzés követelményeit. Amennyiben a doktorandusz a doktori képzés
ideje alatt megkezdi a fokozatszerzési eljárást, a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg
doktorjelölt is.
(3)35 A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel és annak elfogadásával indul
meg. Nem utasítható el annak a jelentkezése, aki az Egyetemen sikeresen befejezte a doktori képzést.
A fokozatszerzési eljárás indításáról a tudományterületi/művészeti doktori tanács dönt. A kari hivatal
a doktorjelöltről törzslapot állít ki.
(4) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:
a) jelen szabályzatban, valamint a doktori iskolák által meghatározott kötelezettségek
teljesítése,
b) a doktori szigorlat eredményes letétele,
c) két idegen nyelv – a tudományterület műveléséhez szükséges – ismerete, valamint a
nyelvtudás megfelelő igazolása,
d) önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon,
művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység
eredményeinek a művészeti ág sajátosságainak megfelelő bemutatása,
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e) tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása, értekezés, alkotás bemutatása, az
eredmények nyilvános vitában történő sikeres megvédése,
f) az illetékes kar által kiadott abszolutórium, amely igazolja az előírt 180 kreditpont , illetve
36 havi képzés teljesítését. Az abszolutóriumot a doktorandusz kérelmére a kar a feltételek
teljesítésének MTMT-ben történő ellenőrzését követően hivatalból kiállítja.
(5) A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, továbbá akkor is, ha a
doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be doktori
értekezését. A doktorjelölt jogaira és kötelezettségeire egyebekben a hallgatói jogviszonyra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A doktori képzésben és a doktorjelölti jogviszonyban az önálló tudományos munkásság
bemutatása az MTMT adatbázisban rögzített művekkel történik.
Az egyéni felkészülést követő fokozatszerzési eljárás36
28/A. § (1) Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős felsőoktatási intézményben oktatói és/vagy
akadémiai kutatóintézetben kutatói gyakorlattal, valamint dokumentált tudományos/művészeti
teljesítménnyel rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori fokozat megszerzését,
szervezett doktori képzésben történő részvétel nélkül.
(2) Az egyéni felkészülő doktorjelölt mellé a doktori iskola tanácsa – az iskola programvezetői közül –
konzulenst kér fel, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését.
(3) Az egyéni felkészülők esetében a 28. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt tanulmányi követelményt
nem kell alkalmazni.
A doktori szigorlat
29. § (1) A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a
doktori eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő
jellegű számonkérési formája.
(2) A doktori szigorlatot – legkésőbb a fokozatszerzésre irányuló kérelem benyújtásától számított két
éven belül a doktorjelölti jogviszony időtartama alatt – nyilvánosan, szigorlati vizsgabizottság előtt
kell letenni. A szigorlati vizsgabizottság legalább három tagból áll, amelyet a doktori iskola
tanácsának javaslatára a doktori tanács hoz létre. A szigorlati vizsgabizottság tagjainak tudományos
fokozattal kell rendelkezniük. A szigorlati vizsgabizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy
legyen legalább egy olyan tagja, aki az Egyetemmel nem áll foglalkoztatási viszonyban. Jelen
rendelkezés alkalmazásában a Professor Emeritus az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló
személynek minősül. A szigorlati vizsgabizottság elnöke csak egyetemi tanár, Professor Emeritus
vagy habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár lehet. A doktorandusz témavezetője nem
lehet tagja a szigorlati vizsgabizottságnak. Nem lehet a szigorlati vizsgabizottság tagja az érintett
közeli hozzátartozója, továbbá az, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
(3) A szigorlati vizsgabizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 1-5 közötti pontozással dönt a szigorlat
elfogadásáról, amihez a bizottság jelenlévő tagjai által adható pontszámok 60 %-a szükséges. Az
eredményes szigorlat minősítése: summa cum laude (85 % felett), cum laude (70-85 %), rite (70 %-60
%). A szigorlat 60 % alatti értékelése esetén a szigorlat eredménytelen.
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(4) A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. A doktori szigorlatról
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5) A doktori védésre az eredményes doktori szigorlat után kerülhet sor.
A doktori értekezés
30. § (1) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása
folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek
alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények,
tudományos előadások, művészeti alkotások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot
tegyen.
(2) A doktori értekezés (továbbiakban: értekezés) a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit,
szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka magyarul vagy a
szakma által indokolt idegen nyelven.
(3) Az értekezésben fel kell tüntetni a szerzőt, a doktori iskolát, a témavezetőt, a készítés helyét és
idejét. Az értekezéshez tartalomjegyzék, magyar nyelvű összefoglaló és irodalomjegyzék tartozik. Ez
utóbbiban szerepeltetni kell a jelölt tudományos közleményeit is. Az értekezéshez függelék (pl.
fénykép-, dokumentumgyűjtemény, stb.) tartozhat. Amennyiben idegen nyelvű összefoglaló készül,
annak nyelvét a doktori iskola határozza meg.
(4) Az értekezést a fokozatszerzésre irányuló kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem
elfogadását követő két éven belül a szakmailag illetékes doktori iskolánál kell benyújtani. A doktori
értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktorjelöltnek nincs folyamatban ugyanezen
tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését
két éven belül nem utasították el, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése,
vagy 5 éven belül nem vonták vissza doktori fokozatát. Ezen további feltételeknek való
megfelelésről, továbbá arról, hogy a disszertáció önálló munka, az irodalmi hivatkozások
egyértelműek és teljesek a doktorjelölt írásban nyilatkozik a doktori értekezés benyújtásakor és a
fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor.
(5)37 Az értekezést elektronikusan kell benyújtani a doktori iskolához. Az elektronikus formán kívül az
értekezést doktori iskola által meghatározott formában és példányszámban a kell benyújtani.
(6) Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit a doktori iskola által meghatározott
példányban és nyelven. A doktori értekezés tézisfüzete az önálló tudományos munkásság, illetve az
önálló művészeti alkotótevékenység eredményeit összefoglalóan mutatja be. Az eredményeket
egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a pályázó
szakmai publikációira, illetve művészeti alkotásaira építve.
(7) Az értekezés és a tézisek formai követelményeit és terjedelmét a doktori iskola határozza meg.
(8) Az értekezés benyújtásakor a doktori iskola tanácsa javaslatot tesz a bírálóbizottságra és a két
hivatalos bírálóra, ezt a javaslatot a doktori tanács jóváhagyja vagy módosítja. A kijelölt hivatalos
bírálók a feladatot 15 napon belül indoklás nélkül visszautasíthatják.
(9) A doktori értekezés esetleges előzetes vitájáról a munka végső formába öntése előtt a doktori
iskolák szabályzata rendelkezik. Az előzetes vitát a doktori iskola tanácsa szervezi meg.
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A bírálati eljárás és a nyilvános vita
31. §38 Az értekezést bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. A vitát egy héttel a vita
időpontja előtt az illetékes kar hirdetőtábláján, honlapján és a vita helyszínén meg kell hirdetni. A
doktori iskola tanácsa dönthet a sajtóban meghirdetésről is.
32. § (1)39 A bírálóbizottságot a doktori iskola javaslatára a doktori tanács jelöli ki, amely elnökből, a
két bírálóból és további kettő tagból áll. A bizottság elnöke az Egyetem szakmailag illetékes egyetemi
tanára vagy Professor Emeritusa. A bizottság minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik. Egy
bíráló és legalább egy tag külső szakember, aki nem áll az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban.
Nem lehet a bizottság tagja a jelölt témavezetője. A bírálóbizottság összetételével szemben 8 napon
belül a jelölt - kizárólag összeférhetetlenség vagy elfogultság esetén - a doktori tanácsnál írásban
kifogást emelhet.
(2)40 A két bíráló a doktori tanács felkérésére az értekezés benyújtásától számított, a szorgalmi
időszakra eső 2 hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e
annak nyilvános védésre kitűzését. Az értekezést a két támogató bírálat beérkezésétől számított,
szorgalmi időszakra eső két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. Az értekezés csak két
támogató javaslat esetén bocsátható nyilvános vitára. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a doktori
tanács harmadik bírálót is felkér. Ebben az esetben a bíráló bizottság tagjainak száma hatra emelkedik.
Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén legkorábban két év elteltével nyújtható be új
értekezés, új bírálati eljárásban. Ugyanabban a doktori témában új bírálati eljárás legfeljebb egy
alkalommal kezdeményezhető.
(3) A bírálatban részletezni kell az értekezés tartalmi és formai erényeit, hibáit, külön kitérve arra,
hogy a tézisekben ismertetett, a jelölt által elért új, saját tudományos eredmények elfogadhatók-e. A
bírálóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy javasolják-e az értekezés elfogadását és a doktori fokozat
megítélését a jelöltnek. A bírálatban kérdéseket lehet intézni a jelölthöz.
(4) A bírálatokat 3 példányban kell elkészíteni a doktori tanács számára, és a szakmailag illetékes
doktori iskola tanácsának kell megküldeni. A bírálatra a jelölt írásban köteles válaszolni. A választ a
szakmailag illetékes doktori iskola tanácsához kell eljuttatnia.
(5) Az értekezést a két támogató bírálat beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon
belül kell nyilvános vitára bocsátani. A jelölt a bírálatokat előzetesen írásban kézhez kapja, az azokban
feltett kérdésekre legalább 15 nappal a nyilvános vita előtt írásban válaszol. Az illetékes kar Dékáni
Hivatala gondoskodik arról, hogy az értekezésbe, a bírálatokba és a válaszokba a bírálóbizottság tagjai
betekintést nyerhessenek.
33. § (1) A vitát a bizottság elnöke vezeti.
(2) A nyilvános vita kezdetén az elnök megállapítja a határozatképességet, amelyhez a bíráló bizottság
legalább négy tagjának, köztük legalább egy külső szakember jelenléte szükséges. A vita akkor
folytatható le, ha legalább az egyik bíráló jelen van és a másik bíráló írásban nyilatkozott, hogy a
kérdéseire adott válaszokat elfogadja.
(3) A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban ismertetheti értekezésének téziseit, illetve
művészeti alkotásait, majd a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők
felmerülő kérdéseire válaszol. A doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján
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és a doktori tanács jóváhagyásával zárt védés tartható, ha a doktori értekezés szabadalmi eljárással
érintett vagy nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmaz.
(4) A vita elnök általi lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 1-5 közötti pontozással
dönt az értekezés elfogadásáról, amihez a bizottság jelenlévő tagjai által adható pontszámok 60 %-a
szükséges. Az eredményesen megvédett értekezés minősítése: summa cum laude (85 % felett), cum
laude (71-85 %), rite (70 %-60 %). Az értekezés 60 % alatti értékelése esetén az értekezés megvédése
eredménytelen. Az elnök a nyilvános vita eredményét a szavazás után nyilvánosan kihirdeti és
indokolja.
(5) A védésről és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A doktori szigorlat és védés
eredményéről az Egyetem –a doktorjelölt kérelmére – igazolást ad. Az igazolás nem jelenti a doktori
fokozat odaítélését, ennek tényét az igazolásban rögzíteni kell.
(6) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől
számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.
(7) A fokozatszerzési eljárást az értekezés benyújtását követő egy éven belül be kell fejezni.
(8) A doktori fokozat a doktori tanács határozata alapján vonható vissza, amennyiben megállapításra
kerül, hogy a doktori fokozat odaítélésének feltételei nem teljesültek.
A doktori értekezés nyilvánossága
34. § (1) A doktori értekezés és annak tézisei mindenki számára nyilvános. A doktori értekezés és
annak tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról, teljes terjedelmű
nyilvánosságra hozataláról a doktori iskolák gondoskodnak, oly módon, hogy a doktori értekezés és
tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a (2)-(3) bekezdésben
meghatározott módon elhelyezik.
(2)41 A doktori értekezés és annak tézisei nyilvántartását és teljes szövegű tárolását elektronikus
formában külön adatbázisban, az Egyetemi Könyvtár által üzemeltetett Pécsi Egyetemi Archívumban
(PEA) kell elvégezni. Az adatbázis naprakész feltöltéséről a doktori iskolák gondoskodnak. Az
adatokat, valamint a doktori értekezés és annak tézisei teljes szövegét az Egyetem honlapján magyar
és angol, esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő nyelven mindenki számára
hozzáférhetővé kell tenni.
(3) A doktori értekezés egy nyomtatott példányát az Egyetem központi könyvtárában, katalogizálva
kell elhelyezni.
(4) A doktori értekezést és annak téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek
Tárában, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva,
mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
(5) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori
tézisek nyilvánosságra hozatala a doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye és a
doktori tanács jóváhagyásával legfeljebb a szabadalmi, illetve oltalmi bejelentés közzétételének
időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és
doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.
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Az önálló tudományos munkásság
35. § (1) A doktorandusz tudományos munkásságát az értekezés benyújtásakor lektorált tudományos
folyóiratban vagy kötetben megjelent – részben megjelentetésre elfogadott – közleményekkel kell
igazolnia. A szakma igényeit a cikkek közlési helye és száma tekintetében a doktori tanács szabályzata
határozza meg. Ahol a tudománymetria alkalmazása indokolt, annak eredményeit is figyelembe kell
venni.
(2) A közleményeknek társszerzői is lehetnek, közöttük a doktorandusz témavezetője is. Ha a
közleményben két doktorandusz is szerző, úgy a témavezetőnek kell nyilatkoznia, hogy az
értekezésben felhasznált eredmények mennyiben tükrözik az adott jelölt hozzájárulását.
(3) A doktorandusz publikációinál minden esetben meg kell jelölnie, mely doktoriskolában, és mely
doktori iskolához tartozó képzésben vesz részt és ki a téma vezetője.
Az idegen nyelvek ismerete
36. § (1) A fokozat megszerzésének nyelvi feltétele:
a) az egyik (a) nyelvből legalább állami középfokú ’C’ kategóriájú, vagy azzal egyenértékű
honosított nyelvvizsga, vagy nyelvszakos, vagy szakfordítói oklevél,
b) a másik (b) nyelvből a követelményeket a doktori iskolák szabályzatai határozzák meg.
(2) Határon túli magyar doktoranduszoknál (b) nyelvként az anyaország nem-magyar hivatalos nyelve
elfogadható, amennyiben az illető doktorandusz diplomáját e nyelven szerezte, vagy ez irányú
nyelvismeretét hitelt érdemlő módon igazolni tudja.
(3) Amennyiben a jelölt anyanyelve nem magyar, azt az adott nyelv követelmény-szintjének
teljesítéseként kell elfogadni.
(4) Siket doktorjelölt esetében a nem magyar jelnyelv idegen nyelvként elfogadható.
A doktori fokozat, a doktori fokozat minősítése, a doktori oklevél tartalma, a doktoravatás
37. § (1) A fokozatszerzési eljárás akkor sikeres, ha a jelölt az adott doktori tanács által az egyes
doktoriskolák tekintetében elfogadott publikációs követelményeket maradéktalanul teljesítette, doktori
szigorlatát letette, a doktori értekezését sikeresen megvédte és a nyelvi követelmények teljesítését
igazolja.
(2) A doktori fokozat odaítélésére az adott doktori tanács által az egyes doktoriskolák tekintetében
elfogadott publikációs követelményrendszer maradéktalan teljesítése, az eredményes szigorlat,
valamint az értekezés sikeres megvédése alapján a doktori iskola tesz javaslatot. A doktori iskola
javaslata alapján a fokozatot az EDB titkos szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű többségének
támogató szavazata mellett ítéli oda és a döntésről értesíti a MAB-ot. A doktori fokozatról az EDB
oklevelet állít ki, melyet az EDB elnöke és az Egyetem rektora ír alá.
(3) Az EDB döntése ellen a döntés címzettje jelen szabályzat 14. §- ában foglaltak szerint
fellebbezéssel élhet.
(4) A doktori fokozat minősítését a szigorlat százalékos eredményének 30 %-os, a nyilvános vita
százalékos eredményének 70 %-os figyelembevételével kell kiszámítani. A számítás módja:
3*szigorlat+7*védés/10. A fokozat minősítése: summa cum laude (85 % felett), cum laude (71-85 %),
rite (70 %-60 %).

38. § (1) A doktori oklevél tartalmazza a Pécsi Tudományegyetem nevét, pecsétjét, az oklevél
birtokosának azonosításra alkalmas nevét, születésének helyét és idejét, a doktori fokozat minősítését,
tudományágát, az odaítélés helyét, évét, hónapját és napját. Az oklevél mintalapot jelen szabályzat 4.–
6. számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az oklevelet az Egyetem magyar és latin, vagy angol nyelven állítja ki. A kiállításhoz szükséges
adatlapot jelen szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza.
39. § (1) A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem ünnepélyes nyilvános szenátusi ülés keretében
avatja doktorrá. A doktorrá avatás keretében a jelöltek fogadalmat tesznek.
(2) A doktori fokozatot szerzettek a doktorrá avatás után használhatják a dr. (Ph.D/DLA) címüket. Az
Egyetem a hallgató kérelmére a doktorrá avatás előtt a doktori szigorlat és a nyilvános vita
eredményéről illetve az EDB döntéséről igazolást ad ki, melyet az EDB elnöke ír alá.
VI. fejezet
Kitüntetéses doktorrá avatás
40. §42 (1) Az Egyetem – a Szenátus javaslatára, az oktatásért felelősi miniszter előterjesztésére, a
köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – Promotio sub auspiciis Praesidentis Rei Publicae
kitüntetéssel avatja doktorrá azt, aki
a)gimnáziumi, illetve szakközépiskolai tanulmányait a 9. évfolyamtól kezdődően az egyes
évfolyamok tanulmányi követelményeiről kapott bizonyítványában, továbbá az érettségi
bizonyítványában minden jegye jeles (5), szorgalmának értékelése pedig példás (5),
b) az osztott képzésben alap- és mesterszakon vagy az egységes, osztatlan képzésben végzett
tanulmányai során letett valamennyi kötelező vizsgája jeles (5) vagy az Egyetem által
alkalmazott értékelési rendszerben jeles (5) eredménynek felel meg, valamint
c) a doktori tanulmányai során letett kötelező vizsgáinak eredménye jeles (5), továbbá a
fokozatszerzési eljárás során doktori szigorlatának minősítése summa cum laude, a doktori
védésen nyújtott teljesítményét pedig a meghatározott értékelési rendszerben a legmagasabbra
értékelték.
(2) Amennyiben a jelölt tanulmányait részben külföldön végezte, az (1) bekezdésben foglalt
követelményeket - a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését, illetve a doktori
oklevél honosítását követően - a külföldi oktatási intézmény értékelési rendszerének megfelelően kell
figyelembe venni.
(3) Főiskolai, illetve egyetemi szintű képzés után megszerzett végzettségi szint esetében az (1)
bekezdés b) pontjában foglaltakat a főiskolai, illetve egyetemi szintű képzés eredményeire is érteni
kell.
(4) A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt a doktori tanácshoz benyújtott írásbeli kérelemben
kezdeményezi. A doktori tanács a kérelmet – javaslatával – az EDB elnökéhez továbbítja. A kérelem
támogatásáról a Szenátus dönt.
(5) A Szenátus támogató javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter előterjesztéséhez a rektor
megküldi a miniszternek azon okiratok hiteles másolatát, amelyek tanúsítják, hogy a jelölt megfelel a
40. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
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VII. fejezet
A tudomány(ok) kandidátusa fokozat elismerése
41. § A tudomány(ok) kandidátusa részére – ha a kandidátusi oklevélben megjelölt tudományszakon
az Egyetem akkreditálva van – írásbeli kérésre, a költségek megtérítésével, az Egyetem – külön
vizsgálati eljárás nélkül – doktori oklevelet állít ki. Az így kiállított oklevélnek nincs minősítése.
VIII. fejezet
Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása
42. § (1) A honosítási eljárást az Egyetem a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény rendelkezései alapján folytatja le.
(2) Az EDB a doktori tanácsok javaslatára doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett
tudományos fokozatot akkor, ha a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek,
vagy kiegészítő feltételek előírásával és azok teljesítésével megfeleltethetők a doktori fokozat
megszerzéséhez előírt követelményeknek. A honosított fokozatnak nincs minősítése.
(3) A részletes szabályokat a doktori tanácsok szabályzatai tartalmazzák.
IX. fejezet
Tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa), valamint a tiszteletbeli doktorrá és professzorrá
avatás43
43. § (1) Az Egyetem a doktori szabályzatában foglalt követelményeknek megfelelően az arra érdemes
bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa), vagy tiszteletbeli doktorrá és
professzorrá (doctor et professor honoris causa) avathatja.
(2) A karok a kari tanács támogatásával évente karonként egy személy doctor honoris causa avatásra
tehetnek előterjesztést, ha a címmel kitüntetendő hazai vagy külföldi személy
a) több évtizeden keresztül kiemelkedően művelte tudományterületét és nemzetközi
szaktekintély,
b) szoros kapcsolatot tart fenn az Egyetemmel, vagy az Egyetemnek illetve a magyar
tudománynak komoly szolgálatokat tett, és
c) honoris causa doktor címmel való kitüntetése az Egyetem megbecsültségét emeli.
(3)44 A karok a kari tanács támogatásával évente karonként egy személy doctor et professor honoris
causa avatásra tehetnek előterjesztést, ha a címmel kitüntetendő hazai vagy külföldi személy
a) több évtizeden keresztül kiemelkedően művelte tudományterületét és nemzetközi
szaktekintély,
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b) az Egyetemen folytatott oktatási, kutatási tevékenysége révén szoros kapcsolatot tart fenn az
Egyetemmel vagy az Egyetemnek oktatási feladatainak ellátása, az oktatás színvonalának
emelése terén komoly szolgálatot tett,
c) doctor et professor honoris causa címmel való kitüntetése az Egyetem megbecsültségét emeli.
(4) Az előterjesztésekről az EDB támogató véleménye alapján a Szenátus dönt, figyelemmel a karok
közötti arányokra.
(5) A tiszteletbeli doktorrá, valamint a tiszteletbeli doktorrá és professzorrá avatásra a hagyományok
szerint ünnepélyes szenátusi ülésen évente két alkalommal (március 15-ei megemlékezés, valamint
novemberben a Magyar Tudomány Napja keretében) kerül sor.
(5) Az avatás során a tiszteletbeli doktor latin nyelvű, kézzel írott oklevelet és professzori talárt kap.
Az oklevél és a professzori talár költségei az előterjesztő szervezeti egység keretét terheli.

X. fejezet
Predoktori állások
44. § (1) Az Egyetem – a doktori iskolákkal egyetértésben – azon doktoranduszok számára, akik a
szervezett képzés keretében abszolutóriumot szereztek, évente meghatározott számú predoktori állást
hirdethet meg a doktori képzésből befolyó bevételei terhére. A predoktori alkalmazás célja, hogy
elősegítse a doktorandusz számára az értekezés elkészítését a szervezett képzés befejezését követő egy
éven belül.
(2) A predoktori állások betöltésére legfeljebb 12 hónapra szóló határozott idejű megbízási szerződés
keretében kerül sor, az állás betöltője hallgatói jogviszonyba nem kerül. A nettó megbízási díj
megegyezik a mindenkori doktori ösztöndíj összegével.
(3) A predoktori állás betöltője a megbízási szerződés hatálya alatt egyéb, főállásból származó
jövedelemmel nem rendelkezhet.
(4) A predoktori állások betöltésének egyéb feltételeit és a pályázati feltételeket a kari eljárási rend
határozza meg.
XII. fejezet
Záró, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések
45. § (1) Jelen doktori szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.
(2) A szabályzat hatályba lépését követő 4 héten belül létre kell hozni a doktori tanácsokat, valamint
ezzel egyidejűleg a doktori iskolák és doktori tanácsok kötelesek elkészíteni a saját szabályzatukat. A
karok legkésőbb 2007. november 30.-ig kötelesek gondoskodni a kari bizottsági rendszer megfelelő
átalakításáról, valamint a kari szervezeti és működési szabályzatuk megfelelő módosításáról.
(3) A doktori tanácsok szabályzataiban rendelkezni kell a korábbi kari doktori szabályzatok hatályon
kívül helyezéséről.

(4)45 Azok a doktoranduszok, valamint egyéni felkészülők, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat
2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi
követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve
egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi
időt, a tanulmányok megszakításának és szüneteltetésének feltételeit a hallgatói jogviszonyuk
létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. E rendelkezésektől az
Egyetem 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.
46. § A szabályzat egy-egy példányát az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, valamint a Magyar
Akkreditációs Bizottságnak meg kell küldeni. Az Egyetem a szabályzatot angolul is elkészíti.
47. § A szabályzat rendelkezéseit a 2007/2008-as tanévben induló doktori képzésekre, valamint a
doktori tanulmányaikat megkezdő a 2007/2008-as tanévben megkezdő doktoranduszokra és
doktorjelöltekre kell alkalmazni. A szabályzat hatályba lépése nem érinti a hatályba lépése előtt
doktori tanulmányaikat, vagy a fokozatszerzési eljárást megkezdő doktoranduszokat és
doktorjelölteket.
48. § (1) A 16. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételt a 2013. július 31. napján már
működő doktori iskolák tekintetében 2013. szeptember 30-tól kezdődően kell teljesíteni, illetve az ezt
megelőzően nyilvántartásba vett törzstagok tekintetében 2013. szeptember 30-tól kell alkalmazni.
(2) A 2013. augusztus 1. napját követően alapítandó doktori iskolák esetén – ide nem értve azokat a
tudományágakat, amelyekben az adott intézményben már korábban működött doktori iskola – a
doktori iskola hét törzstagjából legalább öt törzstagnak, interdiszciplináris doktori iskola esetén
legalább nyolc törzstagnak kell megfelelnie a 16. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott
feltételnek. Ezen doktori iskolák valamennyi törzstagjának az alapítástól számított 6. naptári év végéig
kell megfelelnie a 16. § (4) bekezdésben meghatározott valamennyi feltételnek.
Pécs, 2007. június 21.
dr. Lénárd László sk.
rektor
Záradék: Jelen Szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2007. június 21-ei ülésén
elfogadta.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén 282/2007. (11. 29.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadása napján lépnek hatályba.
Pécs, 2007. november 29.

dr. Gábriel Róbert sk.
rektor

A szabályzat módosítását a Szenátus 2012. április 19-ei ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus
által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat átfogó módosítását a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2013.
augusztus 1. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. A módosítás 2014. július
1. napján lép hatályba.
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Beépítette a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2007. november 29.
napjától.

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén 240/2014. (12. 18.) számú
határozatával fogadta el. A módosítás a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén 46/2015. (03. 26.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások 2015. március 27. napján lépnek hatályba. A 21. § (2)
bekezdése a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendelet hatályba
lépésével lép hatályba.

Dr. Bódis József
rektor

1. számú melléklet
DOKTORI (Ph.D) OKLEVÉL
Mi, a Pécsi Tudományegyetem Rektora és Egyetemi Doktori Bizottsága köszöntjük az olvasót.
Elődeink dicséretre méltó rendelkezése, hogy azok, akik tisztes tanulmányokra adták magukat,
tudományosságuk jogosan megillető tanúbizonyságát törvényszabta módon megszerezzék. Mivel tehát

Név
aki ………………….. helységben, …………év ………………… hó ………. napján született,
a különböző jogszabályokban előírt tanulmányait követőleg tudományos felkészültségét
egyetemünk szabályszerűleg felállított bizottságai előtt szigorú vizsgák keretében bebizonyította,
és értekezését a ……………………..tudományok területén nyilvánosan megvédte,
ezért őt az alant írt napon, hónapban és évben ……………………………. eredménnyel
doktorrá (Doctor of Philosophy)
avattuk, nyilvánítottuk és kihirdettük, felruházván őt mindama előjogokkal, melyek az egyetemi
doktorokat a jogszabályok és a szokások alapján megilletik. Mindezek hiteléül gondoskodtunk arról,
hogy részére ez, az egyetem nagyobb pecsétjével és a szokásos aláírásokkal ellátott oklevél kiadassék.
Kelt Pécsett, a .…..-dik esztendő ………………. havának …………. napján.

az EDB elnöke

a Pécsi Tudományegyetem rektora
Iktatószám: 1./2003./Ph.D

2. számú melléklet
DOKTORI (DLA) OKLEVÉL

Mi, a Pécsi Tudományegyetem Rektora és Egyetemi Doktori Bizottsága köszöntjük az olvasót.
Elődeink dicséretre méltó rendelkezése, hogy azok, akik tisztes tanulmányokra adták magukat,
tudományosságuk jogosan megillető tanúbizonyságát törvényszabta módon megszerezzék. Mivel tehát
NÉV
aki ………………….. helységben, …………év ………………… hó ………. napján született,
a különböző jogszabályokban előírt tanulmányait követőleg tudományos és művészeti felkészültségét
egyetemünk szabályszerűleg felállított bizottságai előtt szigorú vizsgák keretében bebizonyította,
értekezését ………………….. művészeti ágban nyilvánosan megvédte, ezért őt az alant írt napon,
hónapban és évben
……………………………. eredménnyel
doktorrá (Doctor of Liberal Arts)
avattuk, nyilvánítottuk és kihirdettük, felruházván őt mindama előjogokkal, melyek az egyetemi
doktorokat a jogszabályok és a szokások alapján megilletik. Mindezek hiteléül gondoskodtunk arról,
hogy részére ez, az egyetem nagyobb pecsétjével és a szokásos aláírásokkal ellátott oklevél kiadassék.
Kelt Pécsett, a ………..-dik esztendő ……………havának ……….. napján.

az EDB elnöke

a Pécsi Tudományegyetem rektora
Iktatószám: 1./2003./DLA

3. számú melléklet
Adatlap Ph.D/DLA oklevél kiállításához

Név
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Állandó lakcím

Értesítési cím
Az alapoklevelet kiállító intézmény
Alapvégzettség
Alapoklevél megszerzésének ideje
Átminősítés esetén a kandidátusi fokozat
megszerzésének ideje
A doktori fokozat minősítése
(summa cum laude, cum laude, rite)
Tudományterület
Az oklevelet magyar és latin vagy angol nyelven
állítjuk ki. Ez alapján az idegen nyelvű oklevél
választott nyelve (angol vagy latin)
Egyéni kérelemre az oklevelet az igénylő
költségére a harmadik nyelven is kiállítjuk.
Kérem oklevelem másik idegen nyelven történő
kiállítását is, melynek költségeit vállalom.
Adatszolgáltatás dátuma
Sajátkezű aláírás
Aláírásommal igazolom, hogy az adatok a
valóságnak megfelelnek. A hibás
adatszolgáltatásból eredő költségeket vállalom.

A Pécsi Tudományegyetem tölti ki:
Az EDHB döntésének időpontja

Az adatlap alapján az oklevél elkészíthető

Az eljárási díj fizetési módjától is függ!

Az eljárási díj fizetési módjától is függ!

4. sz.melléklet:
A PTE doktori iskolái (alfabetikus sorrendben) és azok vezetői:
1. Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola
Dr. Kiss László DSc
2. Biológiai Doktori Iskola
Dr. Gábriel Róbert
3. Breuer Marcell Doktori Iskola
Dr. Bachmann Bálint
4. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Dr. Spéder Zsolt
5. Egészségtudományi Doktori Iskola
Dr. Bódis József
6. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola
Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia
7. Filozófia Doktori Iskola
Dr. Boros János
8. Fizika Doktori Iskola
Dr. Hebling János
9. Földtudományok Doktori Iskola
Dr. Dövényi Zoltán
10. Gazdálkodástani Doktori Iskola
Dr. Bélyácz Iván
11. Gyógyszertudomány Doktori Iskola
Dr. Pintér Erika
12. Interdiszciplináris Doktori Iskola
Dr. Fischer Ferenc
13. Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
Sümegi Balázs
14. Irodalomtudományi Doktori Iskola
Dr. Thomka Beáta
15. Kémia Doktori Iskola
Dr. Kilár Ferenc
16. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola
Dr. Komoly Sámuel
17. Nyelvtudományi Doktori Iskola
Dr. Nikolov Marianne

18. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Ambrusné Dr. Kéri Katalin
19. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola
Dr. Colin Foster
20. Pszichológia Doktori Iskola
Dr. László János
21. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Dr. Varga Attila

5. sz. melléklet
Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről
Alulírott
név:...............................................................................................................................................
születési név:.................................................................................................................................
anyja neve:....................................................................................................................................
születési hely, idő:………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
című doktori értekezésemet a mai napon benyújtom a(z)
.....................................................................................................................................................
Doktori Iskola
.....................................................................................................................................................
Programjához
Témavezető neve:.........................................................................................................................
Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet
- korábban más doktori iskolába (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be,
- fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el,
- az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelen doktori eljárásom,
- öt éven belül doktori fokozatom visszavonására nem került sor,
- értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását sajátomként nem mutattam be, az irodalmi
hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy hamisított adatokat nem
használtam.

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

