SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA

TÁJÉKOZTATÓ
A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE
A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljáráskeretében lehet
megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt.
A doktori (PhD) fokozat megszerzésének feltételei
- Egyetemi (mester) szintű végzettség.
- Két „C” típusú nyelvvizsga élő idegen nyelvből (az egyik legalább középfokú). Az
egyik nyelv az angol, a német, vagy a francia.
- Önálló tudományos munkásság (a fokozatszerzés publikációs feltételei külön
dokumentumban letölthetők).
- Sikeres doktori szigorlat.
- Doktori disszertáció elkészítése és – munkahelyi vitát követően – nyilvános vitában
történő megvédése.
A doktori fokozatszerzésre történő jelentkezés
A doktori fokozatszerzésre a jelentkezést a doktori iskola titkáránál kell leadni. A
jelentkezéshez 2 példányban be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat:
- jelentkezési lap aláírva (letölthető),
- egyetemi diploma másolata,
- PhD tanulmányi kötelezettségek teljesítésének igazolása (vagy abszolutórium),
- kutatási tématerv témavezető által aláírva (vagy kész disszertáció és tézisek),
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
- tudományos publikációk jegyzéke,
- fokozatszerzési díj befizetésének igazolása (a fokozatszerzési eljárás díja, illetve az
az alóli mentesség az Egyetemi Doktori Szabályzat szerint, csekk a GTK
Tanulmányi Irodáján kérhető).
A doktori fokozatszerzési eljárás megindításáról a Doktori Iskola Tanácsának (DIT)
javaslata alapján a Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanács (TTDT) dönt.
A fokozatszerzési eljárás, és a doktorjelölti jogviszony kezdete a TTDT pozitív döntésének
napja.
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Doktori szigorlat
A fokozatszerzési eljárás megindítását követően a DIT javaslatára a TTDT jelöli ki a
doktorjelölt szigorlati tárgyait és a szigorlati vizsgabizottságot. A szigorlat egy fő - és két
melléktárgyból áll. A melléktárgyak alól mentesség adható abban az esetben, ha a
doktorjelölt szervezett doktori képzésben vett részt és abszolutóriumát, a szigorlatot
megelőzően kevesebb, mint 3 éven belül szerezte.
A doktori szigorlatot a fokozatszerzési eljárás megindítását követ 2 éven belül kell letenni.
A szigorlat idejéről, helyéről, a bizottság összetételéről, a szigorlat tárgyairól és a
felkészülést segítő irodalmak listájáról a hallgató értesítést kap.
Munkahelyi vita
A Doktori Iskola szabályai szerint a disszertáció nyilvános vitáját megelőzően munkahelyi
vitát kell kitűzni. A munkahelyi vitára legkésőbb a fokozatszerzési eljárás kezdetét követ
*
egy éven belül kell jelentkezni . A munkahelyi vitát a Doktori Iskola szervezi, a bírálókat a
DIT kéri fel.
A munkahelyi vitára a doktorjelölt a Doktori Iskola titkáránál jelentkezik. A jelentkezés
során be kell nyújtani:
- a disszertációt kinyomtatva 3 példányban és elektronikusan „pdf” verzióban,
- a tézisfüzetet kinyomtatva 3 példányban és elektronikusan „pdf” verzióban,
- tudományos publikációk listáját, megjelölve a Doktori Iskola pontozási rendszere
alapján számított pontértéket,
- a DIT bekérheti a doktorjelölttől tudományos publikációinak különnyomatát.
A munkahelyi vitáról jegyzőkönyv készül, amelyben szerepel a DIT véleménye a jelölt
tudományos publikációs teljesítményéről is. A disszertáció a munkahelyi vitán
elhangzottaknak megfelelően nyújtható be nyilvános vitára.
Nyilvános vita
A munkahelyi vitát követően nyújthatja be a jelölt disszertációját nyilvános vitára, a
fokozatszerzési eljárás megkezdését követően 2 éven belül. Ellenkező esetben a
fokozatszerzési eljárás (eredménytelenül) lezárul. A 2 éves határidő meghosszabbítható a
TGYÁS és GYED igénybevétel tartamával, de legfeljebb 2 évvel. Ennek leteltét követően
további egy év hosszabbítás kérelmezhet a DIT-től.
A nyilvános vitára a doktorjelölt a Doktori Iskola titkáránál jelentkezik. A jelentkezés során
be kell nyújtani:
- a disszertációt köttetve 4 példányban és elektronikusan „pdf” verzióban,
- a magyar nyelvű téziseket 15 példányban és elektronikusan „pdf” verzióban,
- az angol nyelvű téziseket 8 példányban és elektronikusan „pdf” verzióban,
- társszerzői nyilatkozatot (amennyiben a tézisfüzet vonatkozó részében a jelölt
társszerzős publikációkat is feltüntetett),
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Ez az időkorlát csak a 2012. január 1. után indult fokozatszerzési eljárások esetén érvényesítendő.
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be kell mutatni, hogy a jelölt tudományos publikációinak jegyzéke feltöltésre került a
Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisba (www.mtmt.hu).

A hivatalos bírálókat és a védési bizottságot a DIT javaslata alapján a TTDT jelöli ki. Az
opponenseket a TTDT két hónapos határidővel kéri fel a bírálat elkészítésére.
Két pozitív bírálat esetén a védés kitűzhető. Ha az egyik bírálat elutasító, akkor harmadik
bírálót kell felkérni. Ha a harmadik bíráló véleménye pozitív, akkor a védést ki kell tűzni.
Ha negatív, akkor a jelölt írásbeli kérelmére kitűzhető. A védést a bírálatok beérkezését
követően 3 szorgalmi időszakra es hónapon belül kell kitűzni.
A nyilvános védés akkor indítható meg, ha a jelölt minden egyéb kötelezettségének
(szigorlat, nyelvvizsgák, publikációk stb.) eleget tett.

A doktori fokozat minősítése
A doktori szigorlat eredményes, ha a jelölt minden tárgyból legalább 2 pontot és
összességében legalább 3 pontot szerzett. A tagok minden tárgyat 0-5 fokú skálán értékelnek. A
szigorlat eredménye a tárgyak súlyozott számtani átlaga (ahol a főtárgy kétszeres súllyal
számít). Melléktárgyak alóli mentesség esetén a TTDT kijelöl hat kurzusvizsgát. Ezek átlagának
és a főtárgy eredményének kell a súlyozatlan számtani átlagát venni.

A védés eredményes, ha a jelölt a megszerezhet pontok legalább 60%-át megszerezte. A
védési bizottság tagjai titkos szavazással 0 és 5 pont között értékelik a jelölt eredményét. A
védés pontátlaga a szavazatok egyszer számtani átlaga
Amennyiben a doktori szigorlat és a nyilvános védés is eredményes, úgy a védési bizottság
javaslatát a DIT és a TTDT is tárgyalja. Ezt követően a fokozat odaítélésről az Egyetemi
Doktori Tanács dönt. A sikeres védés tehát még nem jelenti automatikusan a fokozat
odaítélését. A doktori fokozat minősítése a védés és a szigorlat pontszámának egyszerű
számtani átlaga. A minősítés:
- 3,0 és 3,60 között rite,
- 3,61 és 4,30 között cum laude,
- 4,31 és 5,00 között summa cum laude.
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Doktori fokozatszerzés egyéni felkészülés esetén
Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt szervezett doktori képzésben, a fokozatszerzésre
egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette az egyéni fokozatszerzésre vonatkozó
speciális kitételeket.
Egyéni felkészüléssel az jelentkezhet doktori fokozatszerzésre, akinek egyetemi
(mesterszakos) diplomája, legalább 10 éves szakmai tapasztalata van, teljesíti a
fokozatszerzés publikációs és nyelvvizsga követelményeit, és tudományos tevékenysége
illeszkedik a doktori iskola profiljába.
Egyéni felkészülés esetén is kérhető témavezető kijelölése, illetve az elméleti kurzusokon
való részvétel engedélyezése. Ez esetben a Doktori Iskola költségtérítést kérhet az egyéni
felkészüléses fokozatszerzőtől.
Egyebekben a normál rendben zajló fokozatszerzési eljárás szabályai az irányadók.
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