SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA
TÁJÉKOZTATÓ
A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE
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 komplex vizsga.
− Tanulmányi kötelezettségek teljesítése, abszolutórium megszerzése.
− Doktori disszertáció elkészítése és – munkahelyi vitát követően – nyilvános vitában történő
megvédése.
A doktori fokozatszerzésre történő jelentkezés
A sikeres komplex vizsgát követően a hallgató a doktori képzés második, kutatási és
disszertációs szakaszának teljesítésével vesz részt, ami a fokozatszerzési eljárás része. A
doktorandusznak a komplex vizsgát követő 3 éven belül a doktori szabályzatban
meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania.
Nyelvismeret
Két élő idegen nyelv ismeretének igazolása. Az első idegen nyelv az angol, német vagy
francia nyelv lehet. A nyelvismeret igazolásához legalább középfokú C típusú – középfokú
B2 szintű, általános nyelvi, komplex – államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal
egyenértékű bizonyítvány szükséges. A másik nyelvből legalább alapfokú C típusú állami
nyelvvizsga szükséges.
Tudományos munkásság igazolása
A fokozatszerzési eljárás során a jelöltnek önálló tudományos munkásságát az értekezés
benyújtásakor a szakma által elfogadott lektorált folyóiratban vagy kötetben megjelent
(közülük a felénél nem több, még csak közlésre elfogadott) közleményekkel kell igazolnia. A
doktorjelölt köteles feltölteni publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárába
(MTMT). A szakma igényeit a cikkek közlési helye, terjedelme és száma tekintetében a DIT
határozza meg, és a TDT hagyja jóvá. (Bővebben „A doktori fokozatszerzés publikációs
követelményei'” dokumentumban.)
Komplex vizsga
A képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs
szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a
tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés első, „képzési és kutatási
szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori iskola képzési
tervében előírt „képzési kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg
felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak
elfogadásával jön létre).
A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább
három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi
tanár vagy Professor Emeritus vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A
vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak
nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.
A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti
felkészültségét mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos/művészeti
előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”). A komplex vizsga elméleti részében a
vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját az 5.
melléklet tartalmazza. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad
számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés
második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az
eredmények publikálásának ütemezését. A témavezető előzetesen írásban értékeli a vizsgázót.
Értékelés: A vizsgabizottság tagjai a vizsga elméleti és disszertációs részét külön-külön
értékelik 0-5 fokozatú skálán. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak
többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azokra legalább 3 pontot ad és az átlagos
pontszám legalább 3.
A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga
eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a
vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem
teljesített tárgy(ak)ból. A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén az adott
vizsgaidőszakban nem ismételhető.
Munkahelyi vita
A Doktori Iskola szabályai szerint a disszertáció nyilvános vitáját megelőzően
munkahelyi vitát kell kitűzni. 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
Az értekezés nyilvános vitára akkor bocsátható, ha a munkahelyi vitát követően a jelölt
az ott elhangzott javaslatok alapján átdolgozta dolgozatát, amit a témavezető aláírásával
igazol.
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),
− be kell mutatni, hogy a jelölt tudományos publikációinak jegyzéke feltöltésre került a
Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisba (www.mtmt.hu).
A két hivatalos bírálót (egyben a tartalék bírálót) 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. A TTDT 2 oktatási hónapon belül
nyilvános vitára bocsájtja az értekezést. 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.
Az értekezést általában magyar nyelven kell megírni, de a DIT döntése, illetve egyedi
engedélye alapján a szakma által indokolt más nyelven is elkészíthető. Mind az értekezést,
mind a tézisfüzetet a közgazdaságtudományban széles körben elfogadott formai
megoldásokkal kell elkészíteni (javasolt az ún. harvardi rendszerben: tördelés, hivatkozások,
felsorolások, ábrák, táblázatok, irodalomjegyzék stb. ). Az értekezés elvárt terjedelme: 120200 oldal word szövegszerkesztővel, betűméret (12-es), betűtípus (Times New Roman),
sorköz (1,5-es), sorkizárt formátum, oldalszámozás alul, 2.5 cm-es margók.
A nyilvános védés akkor indítható meg, ha a jelölt minden egyéb kötelezettségének
(nyelvvizsgák, publikációk stb.) eleget tett. Nyilvános vita menete: A vitát a bizottság elnöke
vezeti, s kezdetén a titkár ismerteti a jelölt tudományos életrajzát. A doktorandusz a nyilvános
vita keretében (szabad előadásban, max. 30 percben) ismerteti értekezésének (munkájának)
téziseit. Ismertetik a bírálatokat, majd a jelölt a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a
bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire, észrevételeire válaszol. A vita lezárása után a
bizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök ezután az
eredményt nyilvánosan kihirdeti és indokolja.
A doktori fokozat minősítése és odaítélése
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.
A doktori fokozat odaítéléséről a bírálóbizottság jelentése, illetve a kapott pontszámok
alapján a doktori iskola tanácsa foglal állást, a TDT ezt véleményezi, majd a fentiek alapján
az EDT dönt. Az EDT évente kétszer ülésező testület. Ünnepélyes doktoravatás évente
kétszer van a Szegedi Tudományegyetemen.
A doktori fokozat minősítését a védési pontátlag alapján kell megállapítani. A fokozat
minősítése 3,0–3,60 között rite, 3,61–4,30 között cum laude és 4,30 fölött summa cum laude.
−

Egyéni felkészülés esetén
Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kötelesek komplex vizsgára
jelentkezni valamely doktori iskolába. A jelentkezés elfogadásáról a DIT javaslata alapján a
TDT dönt. Az elfogadó határozat meghozatalának szükséges feltétele, hogy a pályázó
tudományos tevékenysége illeszkedjék az adott doktori iskola profiljába, és megfelelő
előzetes tudományos teljesítményt tudjon igazolni. Ha az egyéni felkészülő
fokozatszerzéséhez az Egyetem közreműködését kívánja, akkor ennek engedélyezése előtt a
doktori iskola köteles ellenőrizni a jelentkező előismereteit.
Komplex vizsgát legkésőbb a jelentkezés elfogadását követő vizsgaidőszakban kell
tenni. Ha a doktorandusz az előírt határidőig nem tesz sikeres komplex vizsgát, akkor a
hallgatói jogviszony megszűnik, a doktori képzés lezárul.

