A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a
doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012 (XII.19.)
Kormányrendelet alapján szabályzatot alkotott a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről. „A
doktori képzés és a fokozatszerzés szabályzata a Szegedi Tudományegyetemen” elnevezést viselő
dokumentum előírásai értelmében Társadalomtudományi Doktori Tanács alakult, amely az állam- és
jogtudományi és gazdaságtudományi tudományágakat fogja át (továbbiakban: TTDT).
I. A Társadalomtudományi Doktori Tanács működésének feltételei
1. A TTDT működésére, jogkörére és felelősségére vonatkozó előírásokat „A doktori képzés és a
fokozatszerzés szabályzata a Szegedi Tudományegyetemen” szabályzat tartalmazza, fontosabb vonatkozó
pontjai:

-

„10.1. A TDT-k — a tudományterületen működő doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján —
döntenek:
• az EDT által átruházott jogkörben
a doktori fokozatszerzési eljárások megindításáról, doktorjelölti jogviszony létesítéséről,
a doktorjelöltek szigorlati tárgyairól,
a szigorlati- és a védési bizottságok összetételéről, a hivatalos bírálók személyéről,
az egyes doktori iskolák felvételi bizottságairól,
a kreditelismerésekről,
a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen nyelvként (első nyelvvizsga)
elfogadható nyelvek listájáról.
• a szervezett képzésbe való felvételről az EDT által meghatározott keretek figyelembe vételével, az állami
ösztöndíjas felvételi keretnek a doktori iskolák közötti elosztásáról,
• a doktori iskolák tanácsai javaslatára döntenek a doktoranduszok által kezdeményezett témavezető-váltás
engedélyezéséről, az új témavezető kijelöléséről,
• a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján javaslatot tesznek az EDT-nek új törzstagok bevonásáról
a már akkreditált doktori iskolákba,
• az egyes doktori iskolákon belül működő képzési/kutatási programok létesítéséről, a programvezető
személyéről a 20. és 21. pont figyelembevételével,
10.2. A TDT-k a doktori iskolák tanácsainak javaslatára jóváhagyják:
• a doktori témavezetőket,
• az aktuálisan meghirdetendő képzési/kutatási programokat,
• az EDT által meghatározott elvek alapján a tudományterületen működő doktori iskolák
minőségbiztosítási rendszerét,
• a felvételi bizottságok elnökeit és tagjait.
10.3. A TDT-k a doktori iskolák tanácsainak véleménye ismeretében javaslatot tesznek:
• a doktori fokozat odaítélésére,
• minden olyan kérdésben, amelyben e szabályzat döntési, vagy javaslattételi jogot biztosít az EDT-nek,
• a kari tanácsoknak a doktori képzés normatív (képzési-, kutatási-) támogatásának az egyes iskolák közötti
elosztásáról.”

2. A TTDT egyik legfontosabb feladata a doktori fokozatszerzési eljárás szabályozása és felügyelete,
amelynek feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény írja elő, fontosabb kapcsolódó részei:
„Nftv. 53. §
(2) A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet
megszerezni. 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
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mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori képzés követelményeit. Ha a doktorandusz a képzési
időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg
doktorjelölt is.
(3) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak
elfogadásával jön létre. Nem utasíthatja el a jelentkezését a felsőoktatási intézmény annak, aki az adott
felsőoktatási intézményben sikeresen befejezte a doktori képzést. A doktorjelölti jogviszony keretében
kell teljesíteni az (5) bekezdésben meghatározott követelményeket.
(4) A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a
doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori
értekezését. A doktorjelölt jogaira és kötelezettségeire – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
egyebekben a hallgatói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:
a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat – legalább
háromtagú – vizsgabizottság előtt történő eredményes letétele;
b) két idegen nyelv – ideértve a nem magyar jelnyelv elfogadásának a lehetőségét siket doktorjelölt
esetében, valamint a tudományterület műveléséhez szükséges – ismeretének a doktori szabályzatban
meghatározottak szerinti igazolása;
c) az önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon,
művészeti (DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység
eredményeinek bemutatása;
d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés,
alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.”

II. A Társadalomtudományi Doktori Tanács működése
1. A TTDT az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (ÁJTK DI) és a Közgazdaságtani Doktori Iskola (a
továbbiakban: GTK DI) képzési, kutatási munkájának szakmai felügyeletét ellátó testület.
2. A TTDT elnökét és tagjait a – az ÁJTK és a GTK dékánjainak egyeztetett véleménye alapján – a
tudományos rektorhelyettes nevezi ki 3 évre. A TTDT elnökét és elnökhelyettesét rotációban az ÁJTK és
a GTK jelöli. A TTDT-be az elnökön kívül mindkét Kar 2 tagot, továbbá 1 külső tagot és 1 póttagot
delegál; tag továbbá a doktorandusz hallgatók választott képviselője,akit az elnökhelyettest adó Kar jelöl.
A Karok által delegált 2 tag közül az egyik az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, illetve a
Gazdaságtudományi Doktori Iskola mindenkori elnöke.
A TTDT titkára a mindenkori elnök által felkért, tudományos fokozattal rendelkező oktató. A titkárnak
szavazati joga nincs..
3. A TTDT titkárának feladata, hogy – az ÁJTK DI és a GTK DI titkárával együttműködve - ellássa:
a) a TTDT ülések adminisztratív előkészítését és dokumentálását, a TTDT tagjaival való kapcsolattartást,
b) a TTDT határozatainak végrehajtását
c) az EDT és az Egyetemi Doktori Intézettel való kapcsolattartást;
d) valamint a TTDT üléseiről jegyzőkönyv készítése.
4. A TTDT szükség szerint, hozzávetőlegesen félévente kétszer ülésezik, az EDT üléseivel összehangolt
időpontokban. Üléseit a TTDT elnöke vagy elnökhelyettese hívja össze, de összehívását az ÁJTK vagy a
GTKDI vezetője is kezdeményezheti, írásban. Ebben az esetben a TTDT ülését 14 napon belül össze kell
hívni.
5. A TTDT akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele, köztük az elnök vagy az
elnökhelyettes jelen van. A TTDT határozatait és javaslatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében az elnökhelyettes szavazata dönt. A TTDT üléseiről
jegyzőkönyv készül. Szükség esetén – amikor is a TTDT döntésének késedelme az érintettre nézve
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méltánytalan hátránnyal járna – a TTDT elnökének javaslatára elektronikus szavazásra is sor kerülhet.
Ilyennek számít különösen a fokozatszerzési eljárás megindításáról való döntés, ha az érintett DIT
javaslattévő határozatának meghozatalától a TTDT következő üléséig több mint egy hónap telne el.
Ilyennek számít továbbá az is, ha már kijelölt szigorlati vagy védési bizottsági tag kiesése, lemondása
miatt új tagot kell jóváhagyni egy folyamatban lévő eljárásban. A TTDT elnökénél az elektronikus
szavazást az érintett DIT elnöke a DIT javaslattévő határozatának megküldésével kezdeményezi.
6. A TTDT ülésére benyújtott előterjesztéseket és azok dokumentációját, valamint a DIT javaslattévő
határozatát vagy egyéb álláspontját az érintett Kar által delegált egyik tag ismerteti az ülésen. A TTDT elé
benyújtott anyagokat az ülés előtt a TTDT bármely tagja megnézheti, a TTDT titkára azokat kérésre
rendelkezésükre bocsátja.
7. A Az előterjesztéseket és azok anyagait a TTDT ülése előtt legalább 7 nappal elektronikus formában
szükséges benyújtani a TTDT titkárához. A TTDT titkára az előterjesztéseket a TTDT tagjainak
elektronikus úton, az ülésre szóló meghívóval együtt továbbítja.
8. A doktori fokozatszerzésre irányuló jelentkezés részletes feltételeit, valamint a jelentkezés
benyújtásához szükséges dokumentációt az Állam- és Jogtudományi Kar és a Gazdaságtudományi Kar
speciális fokozatszerzési követelményeit előíró szabályzatok tartalmazzák. A két szabályzat elfogadásáról
az érintett DIT előterjesztése alapján a TTDT dönt, ezt követően pedig az EDT elé terjeszti azokat
jóváhagyásra.
9. Az érintett DIT az általa támogatott, nyilvános védésre javasolt doktori disszertációk védési
bizottságaira és a hivatalos bírálók személyére javaslatot tesz, amelyet a TTDT a vonatkozó előírások
alapján mérlegel. A DIT egyúttal mellékeli:
- A disszertációk és tézisek egy-egy példányát.
- A munkahelyi védésről készült emlékeztetőt és jelenléti ívet.
- A doktori szigorlatról készült jegyzőkönyvet.
10. A két hivatalos bírálót a TTDT elnöke vagy elnökhelyettese kéri fel, hogy 2 hónapon belül készítsék
el írásos bírálatukat és nyilatkozzanak, hogy javasolják-e a nyilvános védés kitűzését. Az értekezést 2
támogató javaslat esetén a TTDT elnöke nyilvános vitára bocsátja, felkéri a védési bizottság tagjait és 3
oktatási hónapon belül kitűzi a védés időpontját. A védés lebonyolítására „A doktori képzés és a
fokozatszerzés szabályzata a Szegedi Tudományegyetemen” előírásai vonatkoznak, miként az elutasító
bírálat, bírálatok következményeire is.
A szigorlatot és a nyilvános védést mindig az illetékes DI szervezi meg.
14. A doktori fokozat odaítéléséről a szigorlati- és a bírálóbizottság jelentése, illetve a nyilvános
védésen kapott pontszámok alapján az érintett DIT foglal állást, javaslatát a védési jegyzőkönyv alapján a
TTDT véleményezi, majd az Egyetemi Doktori Tanács dönt.
16. A DIT fellebbviteli fóruma a TTDT, a DIT döntéseivel kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket a TTDT
bírálja el. A TTDT döntéseivel kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket az ÁJTK és a GTK dékánja
véleményének ismeretében az Egyetemi Doktori Tanács bírálja el.
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17. Jelen ügyrend 2013. szeptember 17-én lép hatályba, ezen időpont előtt megkezdett doktori
fokozatszerzésre a korábban érvényes szabályok vonatkoznak.
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