SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA

TÁJÉKOZTATÓ
A DOKTORI KÉPZÉST 2012. ELŐTT MEGKEZDŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA
2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben új képzési terv szerint folyik a Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett doktori képzés. A
tanulmányaikat ezt megelőzően megkezdő hallgatókra – amennyiben már volt legalább egy aktív félévük – a korábbi képzési terv vonatkozik.
A kifutó képzési tervben azonban kisebb módosítások történnek a képzés szervezhetősége, illetve az új hálóterv hallgatók számára esetlegesen
kedvezőbb előírásainak érvényesítése érdekében. Ezekről nyújt jelen dokumentum tájékoztatást.
A régi képzési tervben teljesítendő kreditek:
Témavezető:
összesen 30 kredit (félévente 5 kredit)
Elméleti kurzusok:
összesen 54 kredit
Műhelykutatások:
összesen 96 kredit (8 x 12 kredit)
A műhelykutatásokért szerezhető kreditek részben kiválthatók oktatási, konferencia előadói és publikációs tevékenységgel. A korábban folytatott
ilyen jellegű tevékenységről a május 2-ig visszaküldendő dokumentumban kell beszámolni. A későbbiekben az ezekről való beszámolás
félévente a „félév végi beszámoló” dokumentumban történik.
MÓDOSÍTÁSOK A DOKTORI KÉPZÉST 2012. ELŐTT MEGKEZDŐ HALLGATÓK KÉPZÉSI TERVÉBEN
I. évfolyam
Felmenő rendszerben első évfolyamos tárgyakat és műhelyeket már nem hirdetünk meg. A táblázatban jelöltük, hogy azon hallgatók, akik
valamilyen oknál fogva eddig nem teljesítették ezen tárgyakat, az új rendszerben hogyan tudják ezeket utólag teljesíteni. Ennek alapvetően
három formája lehetséges:
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-

vagy továbbél a tárgy az új rendszerben is (ekkor ezt kell felvenni – a táblázatban azt is jeleztük, hogy ősszel, vagy tavasszal kerül-e
meghirdetésre),
vagy más tárgyat kell helyette felvenni (az új képzési terv valamennyi tantárgyát elérhetővé tesszük a régi képzési terv szerint haladóknak
is),
vagy az oktatóval egyéni konzultációval kell a tárgyat teljesíteni.

FONTOS: az ETR-ben legjobb szándékunk ellenére is felléphetnek adminisztrációs gondok. Kérünk mindenkit, hogy ha valamely számára előírt
kurzust nem ajánlja fel az ETR, akkor ezt jelezze, és ne úgy vegye, hogy akkor számára az a kurzus nem kötelező.
I. évfolyam (ősz)
Tantárgy / műhely
Mikroökonómia
Kutatásmódszertan
Pénzügytan
Matematikai praktikum
Az állam szerepe a XX.
Században (műhely)

Oktató
Dr. Mozsár Ferenc
Dr. Szabó Katalin
Dr. Botos Katalin
Dr. Krámli András
Dr. Botos Katalin

Kredit
4
4
4
0
12

Utolsó
meghirdetés a
régi képzési
terv szerint
2011/12 ősz
2011/12 ősz
2011/12 ősz
2011/12 ősz
2011/12 ősz

Aki az utolsó meghirdetésig nem teljesítette
Tantárgy / műhely
Mikroökonómia (új – ősszel)
Kutatásmódszertan (új – ősszel)
Egyéni konzultáció az oktatóval
Matematikai praktikum (új – ősszel)
Egyéni konzultáció az oktatóval

Oktató
Dr. Mozsár Ferenc
Dr. Lengyel Imre
Dr. Kármli András

I. évfolyam (tavasz)
Tantárgy / műhely

Oktató

Kredit

Makroökonómia
Dr. Meyer Dietmar
4
Statisztika
Dr. Petres Tibor
4
Gazdaságpszichológia
Dr. Hámori Balázs
4
Nemzetközi pénzügyek (VG)
Dr. Botos Katalin
4
Regionális és városgazdaságtan
Dr. Lengyel Imre
4
(REG)
Innovációpolitika (műhely)
Dr. Inzelt Annamária
12
VG: Világgazdasági és Nemzetközi pénzügyek program hallgató részére
REG: Regionális gazdaságtani és Gazdaságpolitikai program hallgatói részére

Utolsó
meghirdetés a
régi képzési
terv szerint
2011/12 tavasz
2011/12 tavasz
2011/12 tavasz
2011/12 tavasz
2011/12 tavasz

Aki az utolsó meghirdetésig nem teljesítette

Makroökonómia (új – tavasszal)
Többváltozós statisztika (új – ősszel)
Egyéni konzultáció az oktatóval
Egyéni konzultáció az oktatóval
Regionális és városgazdaságtan (új – ősszel)

2011/12 tavasz

Más műhely

Tantárgy / műhely

Oktató
Dr. Meyer Dietmar
Dr. Kovács Péter

Dr. Lengyel Imre
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II. évfolyam
A 2. évfolyam tárgyai a 2012-2013-as tanévben meg lesznek hirdetve. Ez alól szervezési okok miatt néhány tantárgy képez csak kivételt. Ezen
tantárgyak esetén, illetve akkor, ha ebben a tanévben valaki nem tudta teljesíteni a szóban forgó tárgyakat, a táblázat utolsó két oszlopa jelöli a
helyettesítés lehetőségét. Ennek alapvetően három formája lehetséges:
- vagy továbbél a tárgy az új rendszerben is (ekkor ezt kell felvenni – a táblázatban azt is jeleztük, hogy ősszel, vagy tavasszal kerül-e
meghirdetésre),
- vagy más tárgyat kell helyette felvenni (az új képzési terv valamennyi tantárgyát elérhetővé tesszük a régi képzési terv szerint haladóknak
is),
- vagy az oktatóval egyéni konzultációval kell a tárgyat teljesíteni.
FONTOS: az ETR-ben legjobb szándékunk ellenére is felléphetnek adminisztrációs gondok. Kérünk mindenkit, hogy ha valamely számára előírt
kurzust nem ajánlja fel az ETR, akkor ezt jelezze, és ne úgy vegye, hogy akkor számára az a kurzus nem kötelező.
II. évfolyam (ősz)
Tantárgy / műhely
Marketingkutatás (VG)
Közösségi politikák (VG)
Reappraisal of microeconomics (VG)
A privatizáció hatása a
versenyfeltételekre műhely (VG)

Dr. Veres Zoltán
Dr. Kovács Árpád
Dr. Martinás Katalin
Dr. Voszka Éva

4
4
3
12

Utolsó
meghirdetés a
régi képzési
terv szerint
2011/12 ősz
2012/13 ősz
2011/12 ősz
2012/13 ősz

Dr. Varga Attila

4

2011/12 ősz

Oktató

Kredit

Térgazdaságtan (REG)
Közösségi politikák (REG)
Dr. Kovács Árpád
4
Környezetpolitika (REG)
Dr. Kiss Károly
3
Dr. Kovács Árpád
12
Állami vagyonkezelés,
felügyelőbizottsági ellenőrzés
kérdései (műhely) (REG)
VG: Világgazdasági és Nemzetközi pénzügyek program hallgatói részére
REG: Regionális gazdaságtani és Gazdaságpolitikai program hallgatói részére

2012/13 ősz
2012/13 ősz
2011/12 ősz

Aki az utolsó meghirdetésig nem teljesítette
Tantárgy / műhely

Oktató

Gazdaságszociológia (új – tavasszal)
Közösségi politikák (új – ősszel)
Innováció- és technológiapolitika
Egyéni konzultáció

Dr. Hetesi Erzsébet
Dr. Kovács Árpád
Dr. Bajmócy Zoltán

2012/13
tanévben
Innováció
és
technológiapolitika 2013/14 tanévtől az új
képzési terv Térgazdaságtan kurzusát is fel
lehet helyette venni (ősszel)
Közösségi politikák (új – ősszel)
Környezetpolitika (új – ősszel)
2012-ben Voszka Éva „A privatizáció
hatása…” műhelyét kell helyette felvenni.
Később egyéni konzultáció

Dr. Bajmócy Zoltán
Dr. Varga Attila
Dr. Kovács Árpád
Dr. Kiss Károly
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II. évfolyam (tavasz)
Tantárgy / műhely

Közgazdaságtudomány filozófiája (VG)
EU agrárpolitikája (VG)
Valószínűségszámítás és matematikai
statisztika (VG)
Az állam szerepe a XXI. Században (VG)
Szociálpszichológia (GP)
Magatartásgazdaságtan (GP)
Speciális gazdaságpszichológia (GP)
Az érzelmek, indulatok szerepe a
gazdaságban (GP)
Közgazdaságtudomány filozófiája
Vállalkozásfejlesztés
Az EU agrárpolitikája

Dr. Farkas Beáta

3

Utolsó
meghirdetés a
régi képzési
terv szerint
2012/13 tavasz

Dr. Benet Iván
Dr. Viharos László

4
3

2012/13 tavasz
2012/13 tavasz

Dr. Botos Katalin
Dr. Málovics Éva
Dr. Hámori Balázs
Dr. Hámori Balázs
Dr. Hámori Balázs

12
3
4
3
12

2012/13 tavasz
2012/13 tavasz
2012/13 ősz
2011/12 tavasz
2012/13 tavasz

Dr. Farkas Beáta

3

2012/13 tavasz

Dr. Szerb László
Dr. Benet Iván
Dr. Rechnitzer János

4
4
12

2012/13 tavasz
2012/13 tavasz
2012/13 tavasz

Oktató

Kredit

Területi politika
VG: Világgazdasági és Nemzetközi pénzügyek műhely hallgatói részére
GP: Gazdaságpszichológia műhely hallgatói részére
REG: Regionális gazdaságfejlesztési műhely hallgatói részére

Aki az utolsó meghirdetésig nem teljesítette
Tantárgy / műhely
A közgazdaságtudomány filozófiája (új –
tavasszal)
Az EU agrárpolitikája (új – tavasszal)
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
(új – tavasszal)
Egyéni konzultáció az oktatóval
Egyéni konzultáció az oktatóval
Viselkedés-gazdaságtan (új – ősszel)
Más tárgy
Egyéni konzultáció
A közgazdaságtudomány filozófiája (új –
tavasszal)
Vállalkozásfejlesztési politika (új – tavasszal)
Az EU agrárpolitikája (új – tavasszal)
2012/13 tanévben Dr. Lukovics Miklós hirdeti
meg, utána egyéni konzultációval

Oktató
Dr. Farkas Beáta
Dr. Benet Iván
Dr. Viharos László

Dr. Hámori Balázs

Dr. Farkas Beáta
Dr. Szerb László
Dr. Benet Iván

III. évfolyam
A III. évfolyam során a képzési terv szerint egy tantárgy (4 kredit értékben) és 4 műhelykutatás (48 kredit értékben) teljesítendő valamennyi
műhelyben. A műhelykutatásért járó kredit részint kiváltható oktatási, vagy konferencia-előadói, illetve publikációs teljesítménnyel. 2012-től
kezdődően (hasonlóan az új képzési tervhez) a III. éveseknek csak egy műhelyt hirdetnénk meg, amelyet két féléven keresztül hallgat. A
tantárgyért szükséges 4 kreditet a felajánlott új tárgyakból kell teljesíteni.
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III. évfolyam (ősz)
Tantárgy / műhely

Dr. Kovács György

4

Utolsó
meghirdetés a
régi képzési
terv szerint
2011/12 ősz

Dr. Csanádi Mária

12

2011/12 ősz

Dr. Kovács Árpád

12

2011/12 ősz

Dr. Málovics Éva

4

2011/12 ősz

Dr. Hámori Balázs

12

2011/12 ősz

Dr. Hámori Balázs

12

2011/12 ősz

Dr. Kovács Péter

4

2011/12 ősz

Dr. Lengyel Imre

12

2011/12 ősz

Dr. Inzelt Annamária

12

2011/12 ősz

Oktató

Kredit

Pénztörténet, pénzfilozófia (VG)
Kína és Oroszország gazdasági
átalakulása (VG)
Állami vagyonkezelés,
felügyelőbizottsági ellenőrzés kérdései
(műhely) (VG)
Szervezetpszichológia (GP)
A versenyképesség egyéni, társadalmi,
intézményi tényezői (GP)
Az információ-gazdaság új intézményi
közgazdaságtani megközelítésben (GP)
Bevezetés az SPSS használatába (REG)
Regionális gazdaságfejlesztés (REG)
Egyetemi-ipari kapcsolatok (REG)
VG: Világgazdasági és Nemzetközi pénzügyek műhely hallgatói részére
GP: Gazdaságpszichológia műhely hallgatói részére
REG: Regionális gazdaságfejlesztési műhely hallgatói részére

Aki az utolsó meghirdetésig nem teljesítette
Tantárgy / műhely
Rendszerátalakulások és a globális válság Kína
példáján
2012/13 és 2013/14 tanévekben Világgazdasági
és nemzetközi pénzügyek I. műhely (24 kredit),
utána egyéni
2012/13 és 2013/14 tanévekben Világgazdasági
és nemzetközi pénzügyek I. műhely (24 kredit),
utána egyéni
Rendszerátalakulások és a globális válság Kína
példáján
2012/13 és 2013/14 tanévekben
Gazdaságpszichológia I. műhely (24 kredit),
utána egyéni
2012/13 és 2013/14 tanévekben
Gazdaságpszichológia I. műhely (24 kredit),
utána egyéni
Rendszerátalakulások és a globális válság Kína
példáján
2012/13 és 2013/14 tanévekben Regionális
gazdaságfejlesztés I. műhely (24 kredit), utána
egyéni
2012/13 és 2013/14 tanévekben Regionális
gazdaságfejlesztés I. műhely (24 kredit), utána
egyéni

Oktató
Dr. Csanádi Mária
Dr. Botos Katalin
Dr. Botos Katalin
Dr. Csanádi Mária
Dr. Hámori Balázs
Dr. Hámori Balázs

Dr. Lengyel Imre
Dr. Lengyel Imre
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III. évfolyam (tavasz)
Tantárgy / műhely

Dr. Hámori Balázs

12

Utolsó
meghirdetés a
régi képzési
terv szerint
2011/12 tavasz

Dr. Hámori Balázs

12
12

2011/12 tavasz

Dr. Lengyel Imre

12
12

2011/12 tavasz

Oktató

Az érzelmek, indulatok szerepe a
gazdaságban (VG)
Műhely / Oktatás / Kutatás (VG)
Az érzelmek, indulatok szerepe a
gazdaságban (GP)
Műhely / Oktatás / Kutatás (GP)

Kredit

Helyi gazdaságfejlesztés (REG)
Műhely / Oktatás / Kutatás (REG)
12
VG: Világgazdasági és Nemzetközi pénzügyek műhely hallgatói részére
GP: Gazdaságpszichológia műhely hallgatói részére
REG: Regionális gazdaságfejlesztési műhely hallgatói részére

Aki az utolsó meghirdetésig nem teljesítette
Tantárgy / műhely
2012/13 és 2013/14 tanévekben Világgazdasági
és nemzetközi pénzügyek II. műhely (12 kredit),
utána egyéni
Más műhely / oktatás / kutatás
2012/13 és 2013/14 tanévekben
Gazdaságpszichológia II. műhely (12 kredit),
utána egyéni
Más műhely / oktatás / kutatás
2012/13 és 2013/14 tanévekben Regionális
gazdaságfejlesztés II. műhely (12 kredit) utána
egyéni
Más műhely / oktatás / kutatás

Oktató
Dr. Botos Katalin

Dr. Hámori Balázs

Dr. Lengyel Imre
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