
(1) A hallgatóknak a képzés során 240 kreditet kell teljesíteniük az alábbiak szerint: 

képzési és kutatási szakasz 

Megnevezés Kredit Megjegyzés 
Megszerezhető 

kreditek 

Követelmény  

Kötelező tantárgyak 5 kr 
max. 8  

tantárgy 
40 kr 

Kollokvium 

Szabadon választható 

tantárgyak 

2 kr 

 
2 tantárgy 4 kr 

Kollokvium 

Kutatószeminárium 10 kr max. 4 félévre max.40 kr Beszámoló 

Tanszéki kutatás 5 kr max. 4 félévre max. 20 kr 
Gyakorlati 

jegy 

Éves kutatási 

beszámolók a 

doktorandusz témájában 

10 kr 
2. és 4. félév 

végén 
max.20 kr 

Beszámoló 

Oktatási tevékenység 0-5 kr max. 4 félévre max. 20 kr 
Gyakorlati 

jegy 

Komplex vizsga 

(kritérium követelmény) 
  0 kr 

2 fokozatú 

minősítés 

Publikációs minimum    min. 10kr Beszámoló 

 

(a) A komplex vizsgára való jelentkezés feltétele valamennyi képzési kredit 

teljesítése és legalább 90 kredit megszerzése. 

kutatási és disszertációs szakasz 

Megnevezés Kredit Megjegyzés 
Megszerezhető 

kreditek 

Szk. 

Kutatószeminárium 10 kr max. 4 félévre max.40 kr Beszámoló 

Tanszéki kutatás 5 kr max. 4 félévre max. 20 kr 
Gyakorlati 

jegy 

Félévi kutatási 

beszámolók  
15 kr 

5. és 6. félév 

végén 
max.30 kr 

Beszámoló 

Oktatási tevékenység 5 kr max. 2 félévre max. 10 kr 
Gyakorlati 

jegy 

Publikációs minimum  2. táblázat min. 20 kr Beszámoló 

Disszertáció 

műhelyvitája 
  max. 20 kr 

Kollokvium 

 



(2) A kötelező tantárgyak száma 8, ebből legalább 3 alapozó tantárgy. Szabadon választható 

tantárgy felvételét valamilyen speciális ismeret megszerzése indokolhatja. A doktori 

iskola nem javasolja 2-nél több szabadon választható tantárgy felvételét.  

(3) Kutatószeminárium a doktori témához közvetlenül kapcsolódó kutatómunkát jelenti. A 

kutatószeminárium keretében folyó kutatómunkát a témavezető irányítja. Az 

abszolutóriumhoz benyújtásra kerülő „Kredit összesítőn” fel kell tüntetni a 

kutatószeminárium vezetőjét, továbbá a szeminárium eredményét (pl. 20-30 oldalas 

szakirodalmi összefoglaló, meghatározott mérések elvégzése és kiértékelése, stb.).  

(4) Tanszéki kutatómunkán a tanszéki kutatómunkákban való részvételt kell érteni. Ennek 

elsődleges célja valamely kutatócsoport munkájában való részvétel. Nem követelmény, 

hogy a doktorandusz saját kutatásaihoz kapcsolódjon. A Tanszéki kutatómunkát az 

intézetigazgató értékeli. Az abszolutóriumhoz benyújtásra kerülő „Kredit összesítőn” 

félévenként fel kell tüntetni azoknak a tanszéki kutatómunkáknak a címét, melyekért a 

doktorandusz kreditpontot kapott.  

(5) A kutatási beszámolók a doktorandusz saját témájában való előrehaladásának 

ellenőrzésére szolgál. A 10-15 oldalas összefoglaló anyagot mellékelje a „Kredit 

összesítőhöz”. 

(6) Az oktatási tevékenységet az intézetigazgató állapítja meg. Az abszolutóriumhoz 

benyújtásra kerülő „Kredit összesítőn” félévenként fel kell tüntetni azokat a tantárgyakat, 

amelyek oktatásában a doktorandusz részt vett. 

(7) A publikációs kredit-minimum arra ösztönzi a doktoranduszt, hogy tudományos 

eredményeit minél nagyobb mértékben hozza nyilvánosságra. A megadott kreditérték azt 

jelenti, hogy legalább ennyi kreditet kell megszerezni publikációkkal. 

(8) Publikációkért adható kreditpontok: 

 Kredit 

Lektorált idegen nyelvű cikk Q1-Q2 Scimago rangsorolású 

folyóiratban 
11 p 

Lektorált idegen nyelvű külföldi folyóirat cikk, könyvrészlet 9 p 

Lektorált idegen nyelvű hazai folyóirat cikk 7 p 

Lektorált magyar nyelvű folyóirat cikk 5 p 

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelenő anyag  

lektorált idegen nyelven 7 p 

lektorált magyar nyelven 5 p 

Helyi konferencia kiadványban megjelelő anyag (min 4 oldal)  

lektorált idegen nyelvű 5 p 

lektorált magyar nyelvű 3 p 

Recenzió, bibliográfia-készítés és technikai szerkesztés magyar 

nyelven 
2 p 

Recenzió idegen nyelven hazai kiadványban 4 p 

Recenzió idegen nyelven külföldi kiadványban 5 p 

Szakfordítás 1-4 p 

Tansegédlet 1-4 p 

Konferencia előadások és poszterek  

idegen nyelven 4 p 



magyar nyelven 3 p 

Szabadalom  

benyújtott 5 p 

elfogadott hazai 9 p 

elfogadott külföldi 12 p 

több ország esetén további  2 p 

Megjegyzés: Társszerzős publikációk esetén a pontokat a szerzők számával kell osztani, 

kivéve az elsőszerzős publikációt, ahol a kredit fele illeti meg a PhD hallgatót. A társszerzők 

között a doktorandusz témavezetőjét nem kell figyelembe venni. Előadás és poszter esetén 

az előadót illeti az összes kredit. 

A Doktori Iskola tantárgyi programja a működési szabályzat 2. sz. melléklete. 

 


