SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA
KÉPZÉSI TERV
Érvényes: 2018-2019. tanév I. félévétől
A SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben résztvevő hallgatóknak 8 aktív
félév során 240 kreditet kell megszerezniük. Krediteket elméleti kurzusok teljesítéséért, önálló kutatói
és publikációs tevékenységért, valamint oktatásért lehet szerezni. Az egyes beszámoltatási
időszakokban legalább 20, legfeljebb 45 kredit teljesítendő.
A Doktori Iskolában a megszerezhető kreditek kisebb része a teljesített elméleti kurzusokhoz, nagyobb
része a kutatási és publikációs tevékenységhez kötődik. A képzés során a hallgatók először képzési
programok, majd kutatóműhelyek szerint szakosodnak.
A Közgazdaságtani Doktori Iskola képzési programjai:
- Gazdaságpolitika Program (vezeti: Dr. Voszka Éva)
- Gazdálkodástudományi Program (vezeti: Dr. Hetesi Erzsébet)
- Regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program (vezeti: Dr. Lengyel Imre)
Tevékenységi területek és kreditértékük

Publikációs tevékenység

Közös szakmai kötelező ismereti tárgyak
Program-specifikus kötelező tárgyak
Választható tárgyak
Kutatói fórum (72 kredit)
Kutatóműhely (40 kredit)
Publikáció (10-60 kredit)

Oktatás

Oktatási tevékenység (0-32 kredit)

Elméleti tárgyak
Önálló kutatói tevékenység

Összesen:

Teljesítendő kredit
60
24
6-18
72
40
10-60
0-32
240

1. Elméleti tárgyak
A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus kreditértéke 3–6 lehet. Az ettől eltérő összóraszám esetén
(pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 5 (heti 2 órás) elméleti
kurzust kell teljesíteni. Az elméleti kurzusokból összesen legalább 15 kreditet kell gyűjteni az
abszolutóriumhoz. (EDSZ 4. sz. melléklet 5-6.)
A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „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). (EDSZ V.)
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Az elméleti tárgyak köre három részre oszlik:
- mindhárom képzési program számára közös kötelező tárgyak (6 kredit/tárgy, 10 tárgy, 60
kredit).
- program-specifikus kötelező tárgyak (6 kredit/tárgy, 4 tantárgy, 24 kredit),
- választható tárgyak (legalább 2 tantárgy teljesítendő, 3 kredit/tárgy, 6-18 kredit).
A hallgató választható tárgyként felveheti más programok program-specifikus kötelező tárgyait is 3
kreditért.
Tantárgy
Mikroökonómia
Kutatásmódszertan alapjai
A közgazdaságtudomány filozófiája
Bevezetés a kvantitatív kutatásba

Közös
kötelező
Tudománykommunikáció
tárgyak
Makroökonómia
(60 kredit)
Többváltozós statisztika
Bevezetés a kvalitatív kutatásba
Publikációs szeminárium
Gazdaságpolitika
Gazdaságpolitika program
Gazdaságpolitika és globalizáció
Ökonometria

Pénzügypolitika
Államháztartástan
Program- Gazdálkodástudományi program
specifikus Viselkedés-gazdaságtan
kötelező Marketingkutatás
tárgyak
Döntéselmélet
(24
kredit) Menedzsment
Elméleti
Regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztési
tárgyak
program
(84-90
kredit)
Regionális és városgazdaságtan
Területi politika
Regionális gazdaságfejlesztés
Térgazdaságtan
Matematikai praktikum
Közösségi politikák
Kortárs közgazdaságtan
Gazdasági folyamatok statisztikai megjelenítése
Nonbusiness innovációk
Rendszerátalakulások és a globális válság Kína
példáján
Választható Angol nyelvű cikkírás szeminárium
Innováció- és technológiapolitika
tárgyak
(6-18
Környezetpolitika
kredit)
Tudománymenedzsment I.
Tudománymenedzsment II.
Versenyképesség az Európai Unióban
Gazdaságszociológia
Dinamikus közgazdasági modellek
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Vállalkozásfejlesztési politika
Új intézményi közgazdaságtan

Oktató
Dr. Mozsár Ferenc
Dr. Lengyel Imre
Dr. Farkas Beáta
Dr. Katona Tamás, Dr.
Kazár Klára
Dr. Szabó Katalin
Dr. Findrik Mária
Dr. Kovács Péter
Dr. Hetesi Erzsébet
Dr. Lengyel Imre
Dr. Voszka Éva

Kredit
6
6
6
6

Dr. Szanyi Miklós
Dr. Pap Gyula, Dr. Kiss
Gábor Dávid
Dr. Botos Katalin
Dr. Kovács Árpád

6
6

Dr. Hámori Balázs
Dr. Hetesi Erzsébet
Dr. Kovács Péter
Dr. Dinya László

6
6
6
6

Dr. Lengyel Imre
Dr. Rechnitzer János
Dr. Lengyel Imre
Dr. Varga Attila
Szakálné Dr. Kanó Izabella
Dr. Kovács Árpád
Dr. Kovács György
Dr. Katona Tamás
Dr. Dinya László

6
6
6
6
3
3
3
3
3

Dr. Csanádi Mária
Dr. Pusztai-Varga Ildikó
Dr. Bajmócy Zoltán
Dr. Málovics György
Dr. Vilmányi Márton
Dr. Görög Márta
Dr. Pelle Anita
Dr. Hetesi Erzsébet
Dr. Makay Géza
Dr. Viharos László
Dr. Szerb László
Dr. Hámori Balázs

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
6
6
6
6

6
6
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Publishing in highly ranked international
journals
Science with Societal Impact
Social Network Analysis

Dr. Málovics György, Dr.
Bajmócy Zoltán
Dr. Málovics György, Dr.
Bajmócy Zoltán
Dr. Lengyel Balázs

3
3
3

2. Önálló kutatói tevékenység
Amennyiben az iskola előírja, hogy a doktorandusz bizonyos időközönként tanszéki-, vagy
kutatócsoporti szemináriumon számoljon be addigi kutatómunkájáról, akkor egy beszámoló kredit
értéke 3–5 lehet. Legalább egy ilyen beszámoló előírása ajánlott. A doktori iskola tanácsa szabja meg,
hány beszámolás ismerhető el kredittel. (EDSZ 4. sz. melléklet 9.)
Önálló kutatói tevékenységből 112 kreditet kell megszerezni. E tevékenységi blokk három részre
oszlik:
- Forráskutatás és forrásfeldolgozás témavezetői irányítással: A hallgatók a választott kutatási
témakiírásban való előrehaladásukról félévente beszámolót készítenek, amelyet témavezetőjük
értékel. Értékelése a „Félév végi beszámoló” nyomtatványon történik. Teljesítésük kritérium
követelmény, 0 kreditet érnek.
- Kutatói fórum: A hallgatók minden félév végén a Doktori Iskola által szervezett kutatói
fórumon vesznek részt. A kutatói fórumok szekciói az SZTE Gazdaságtudományi Kar
intézeteinek tématerületei szerint kerülnek kialakításra. Teljesítendő kreditérték: a komplex
vizsga előtt 24 (4-4-8-8 kredit félévente), a komplex vizsga után 48 (12 kredit félévente). A
kutatói fórumok elvárásait az 1. melléklet tartalmazza.
- Kutatóműhely: A komplex vizsga sikeres teljesítését követően (5. félévtől) a hallgatók
kutatóműhelyek szerint szakosodnak. A kutatóműhelyekben az 5-8. félév során a hallgatók
aktívan részt vesznek az előirányzott kutatási feladat teljesítésében. Teljesítendő kreditérték: 40
(10 kredit félévenként).
A hallgatók kutatási témájától és az igényektől függően évente 2-4 kutatóműhely kerül indításra az
alábbiak közül:
- Gazdaságpolitikai kutatóműhely (vezeti: Dr. Voszka Éva)
- Gazdálkodás- és szervezéstudományi kutatóműhely (vezeti: Dr. Hetesi Erzsébet)
- Regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztési kutatóműhely (vezeti: Dr. Lengyel Imre)
- Világgazdasági és Nemzetközi Pénzügyek kutatóműhely (vezeti: Dr. Botos Katalin)
- Gazdaságpszichológia kutatóműhely (vezeti: Dr. Hámori Balázs)
2. Publikációs tevékenység
A doktorandusz publikációiért, valamint aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet kaphat,
amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában. Ennek kreditértéke függ attól, hogy az
elért eredményben mennyi az illető hozzájárulása. A krediteket az illetékes doktori iskola tanácsa
határozza meg az illetékes tudományterületi/tudományági doktori tanács egyetértésével.
Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek földolgozása,
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konferencia-részvétel, ott poszter-bemutató vagy előadás, illetve publikáció is beletartozik) összesen
legalább 130 kredit szerzendő. (EDSZ 4. sz. melléklet 10. 5.)
Publikációs tevékenységből legalább 60 kredit szerzendő.
- Publikáció: A Doktori Iskola fokozatszerzési szabályai alapján elismerhető publikációk. A
publikáció kreditértéke megegyezik a fokozatszerzés publikációs követelményei kapcsán
alkalmazott pontértékekkel.
A publikációs listát a hallgató a „Félév végi beszámoló” nyomtatványon adja meg. Ez alapján az
elismerhető krediteket a Doktori Iskola titkára írja jóvá. Konferencia részvételért akkor adható kredit,
amennyiben az előadás anyaga konferencia kötetben is megjelent.
A publikációk pontértékei
Idegen nyelvű könyv
Magyar nyelvű
könyv

A
B

Idegen nyelvű
könyvfejezet

C

Magyar nyelvű
könyvfejezet

D

Külföldi, vagy
idegen nyelven
megjelenő hazai
folyóirat cikke*

E

F

Hazai folyóirat cikke

Idegen nyelvű
külföldi konferencia
kiadvány
Idegen nyelvű hazai
konferencia kiadvány
Hazai konferencia
kiadvány

G

Idegen nyelvű könyv külföldi szakkiadó esetén
Hazai kiadású idegen nyelvű könyv
Szakkiadónál megjelent könyv
Saját felsőoktatási intézményi kiadású, avagy nem
szakkiadó által kiadott könyv
Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi szakkiadó esetén
Hazai kiadású idegen nyelvű könyvfejezet
Szakkiadónál megjelent könyvfejezet
Saját felsőoktatási intézményi kiadású, avagy nem
szakkiadó által kiadott könyvben megjelent könyvfejezet
A és B kategóriás folyóiratban
A Scopus-on jegyzett más folyóiratban
Egyéb lektorált folyóiratban
A és B kategóriás folyóiratcikk magyar nyelven
C kategóriás folyóiratcikk magyar nyelven
D kategóriás folyóiratcikk, illetve további lektorált
folyóiratban megjelent cikk magyar nyelven
A és B kategóriás alapvetően magyar nyelvű folyóiratban
idegen nyelven megjelenő folyóiratcikk
C és D kategóriás alapvetően magyar nyelvű folyóiratban
idegen nyelven megjelenő folyóiratcikk
Nemzetközi konferencia kiadványban külföldön megjelent
idegen nyelvű tanulmány

Pontszám
7
5
4
3

1 ív
1 ív
1 ív
1 ív

7
5
5
3

1 ív
1 ív
1 ív
1 ív

60
30
15

db
db
db

20
10
5

db
db
db

30

db

15

db

5

db

Idegen nyelvű hazai konferencia kiadványban megjelent
4
db
idegen nyelvű tanulmány
I
A Doktori Iskola vezetője által elfogadott hazai, magyar
2
db
nyelvű konferencia kiadványban megjelent tanulmány
J
Idegen nyelvű könyv szerkesztése külföldi szakkiadó
20
db
esetén
Hazai kiadású idegen nyelvű könyv szerkesztése
15
db
Szerkesztés
Hazai, magyar nyelvű, szakkiadónál megjelent könyv
10
db
szerkesztése
Saját felsőoktatási intézményi, avagy egyéb kiadású könyv
5
db
szerkesztése
*Nem tartoznak ide azon hazai folyóirat cikkek, amelyek a magyar nyelven benyújtott és megjelent folyóirat
cikk, kiadó által idegen nyelven megjelentetett közlései.
H
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A pontértékek a MAB egyetemi tanári pályázata és a GTK teljesítmény értékelési rendszere során
alkalmazott pontszámokhoz igazodnak. A táblázat részletes értelmezése, és a hazai folyóiratok
kategória-besorolása megtalálható a Doktori Fokozatszerzés publikációs követelményeiről szóló
tájékoztatóban. Több szerző esetén a pontszámok megoszlanak a szerzők között. A Doktori Iskolának
minden esetben joga van mérlegelni, hogy a publikáció valóban megfelel-e az adott kategória
követelményeinek. Az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottsága által megadott listán nem
szereplő folyóiratokat a Doktori Iskola Tanácsa sorolja be.
3. Oktatás
A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1–2 kredit. Oktatással összesen
legföljebb 48 kredit szerezhető, de egy félévben legföljebb 8. Azon órákért, amelyekért a doktorandusz
óradíjban részesül, kredit nem adható. (EDSZ 4. sz. melléklet 8.)
Oktatási tevékenységért félévente legfeljebb 4, összesen legfeljebb 32 kredit szerezhető és ismerhető
el. Teljesítendő minimális kreditérték e tevékenységi blokkon belül nincsen. A Szegedi
Tudományegyetemen és más felsőoktatási intézményben oktatott, igazolható kurzusok esetén
ismertethető el kredit, avagy az adott tárgyhoz tartozó, a tárgyfelelős által szervezett és igazolt, a
hallgatóknak heti rendszerességgel tartott konzultációval is teljesíthető. Más felsőoktatási
intézményben oktatott kurzusok elismerhetőségéről a Doktori Iskola Tanácsa dönt.
A féléves átlagban heti egy órás (45 perces) kurzusért adható kredit: 1 (idegen nyelvű kurzus esetén 2).
Amennyiben egy tárgyat többen oktatnak, úgy a heti óraszám kiszámításának csak az adott hallgatóra
eső részt kell figyelembe venni.
A hallgató az adott félév során végzett oktatási tevékenységéről a „Félév végi beszámoló”
nyomtatványon számol be. Ez alapján az elismerhető kreditet a doktori iskola titkára írja jóvá.
4. Mintatantervek
A Doktori Iskola képzési terve lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók különböző tevékenységi
területekre tehessenek több, vagy kevesebb hangsúlyt (habitusuknak megfelelően). Ennek megfelelően
három mintatantervet közlünk:
- az első egy általános tanterv (amely egy valamennyi tevékenységi területen érintett hallgató
részére ideális)
- a második egy kutatás-orientált tanterv,
- a harmadik pedig az intenzívebb oktatási tevékenységre fókuszál.
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Mintatanterv (általános)

Közös szakmai kötelező ismereti tárgyak
Program-specifikus kötelező tárgyak
Választható tárgyak
Kutatói fórum (72 kredit)
Kutatóműhely (40 kredit)
Publikáció (10-60 kredit)
Oktatási tevékenység (0-32 kredit)
Összesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen
félév félév félév félév félév félév félév félév
24
24
6
6
60
12
12
24
3
3
6
4
4
8
8
12
12
12
12
72
10
10
10
10
40
2
4
4
5
5
5
5
30
2
2
2
2
8
31
33
32
32
29
29
27
27
240

Mintatanterv (kutatás-orientált)

Közös szakmai kötelező ismereti tárgyak
Program-specifikus kötelező tárgyak
Választható tárgyak
Kutatói fórum (72 kredit)
Kutatóműhely (40 kredit)
Publikáció (10-60 kredit)
Oktatási tevékenység (0-32 kredit)
Összesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen
félév félév félév félév félév félév félév félév
24
24
6
6
60
12
12
24
3
3
6
4
4
8
8
12
12
12
12
72
10
10
10
10
40
3
5
5
10
10
5
38
0
32
31
29
31
27
32
32
27
240

Mintatanterv (oktatás-orientált)

Közös szakmai kötelező ismereti tárgyak
Program-specifikus kötelező tárgyak
Választható tárgyak
Kutatói fórum (72 kredit)
Kutatóműhely (40 kredit)
Publikáció (10-60 kredit)
Oktatási tevékenység (0-32 kredit)
Összesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen
félév félév félév félév félév félév félév félév
24
24
6
6
60
12
12
24
3
3
6
4
4
8
8
12
12
12
12
72
10
10
10
10
40
2
5
5
5
5
22
2
2
4
4
2
2
16
31
31
28
30
31
31
29
29
240
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1. melléklet
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA
KUTATÁSI FÓRUM
A Közgazdaságtani Doktori Iskola, a SZTE Gazdaságtudományi Kar intézeteinek tématerületei szerint
minden félévben kutatói fórumot szervez a képzési tervnek megfelelően. A kutatói fórum célja, a
hallgatók kutatómunkában való addigi előrehaladásának részletes bemutatása és értékelése.
A félévi előrehaladás javasolt üteme:
− 1. félév végére a doktorandusznak tisztában kell lennie azzal, hogy mely tudományág(ak)on
belül kívánja kutatását folytatnia. Ehhez meg kell határoznia a témájához köthető legfontosabb
fogalmakat, összefüggéseket az általa elvégzett irodalomkutatás alapján.
−

2. félév végére a doktorandusznak ismernie kell a kiválasztott tudományágat és annak
mérvadó irányzatait. Ehhez át kell tekintenie a leszűkített tématerülethez tartozó hazai és
nemzetközi tudományos szakfolyóiratokat és egyéb szakirodalmi forrásokat, rámutatva az ott
megfogalmazottak hasonló és eltérő pontjaira.

−

3. félév végére a doktorandusztól elvárt, hogy a konkrét kutatási résztémához szükséges
elméleti alapokkal rendelkezzen, és ez alapján megadja a pontos kutatási témát és problémát.

−

4. félév végére a doktorandusznak pontosítania kell a kutatási célkitűzéseket, meg kell
fogalmaznia egy pontos kutatási kérdést, valamint ismernie kell a kutatási témájának elméleti
és módszertani hátterét, annak hazai és nemzetközi vonatkozásait.

−

5. félév végére a doktorandusznak részletesen kutatási tervvel kell rendelkeznie. A kutatási
téma ismeretében a hallgató képes hipotéziseket megfogalmazni, ismeri a kutatás téma
fontosabb változóit, a vizsgálat alanyait és az adatgyűjtés módszereit.

−

6. félév végére a doktorandusz empirikus kutatását lefolytatja, kutatási eredményekkel
rendelkezik.

−

7. félév végére a doktorandusz munkahelyi vitára alkalmas doktori disszertációval
rendelkezik.

−

8. félév végére a doktorandusz nyilvános védésre alkalmas doktori disszertációval rendelkezik.
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2. melléklet
Komplex vizsga részletes szabályozása

A vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy
félév) legalább 90 „képzési” kredit megszerzése (hálóterv alapján Neptunban a Titkár
ellenőrzi a szigorlat előtt 14 nappal)
A komplex vizsga tervezett időpontja: Az adott tanév végén, augusztusban
A 2017. őszi félévében beiratkozott PhD hallgatók számára a komplex vizsgára bocsátás
feltétele minimum 2 publikációs pont megszerzése (amely megfelel legalább egy magyar
nyelvű konferencia közlemény megléte és MTMT-ben történő rögítése). Határidő: komplex
vizsga előtt 7 naptári nappal (titkár ellenőrzi). (Doktori Iskola Tanács döntése 2017.
szeptember 22-i ülés)
A komplex vizsga két részből áll: szigorlati és kutatási részből.
1. Szigorlati rész (szóbeli vizsga):
Fő (program-specifikus) és melléktárgy (közös, kötelező – egyéni fokozatszerzők esetében
„Közgazdaságtan”, ami Mikroökönómia és A közgazdaságtudomány filozófiája kombinációját
jelenti).
2. Kutatási rész
A jelölt 15 perces előadásában:
• számot ad szakirodalmi ismereteiről,
• beszámol kutatási eredményeiről,
• ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét,
• disszertáció elkészítésének és
• eredmények publikálásának ütemezését.
Ehhez a témavezető előzetesen írásban értékeli a vizsgázót.
Az előadás anyagát (prezentáció) a doktoranduszok a komplex vizsga előtti 7. napig feltöltik a
Coospace erre a célra megnyitott színterére, amelyet utána a Titkár kiküld a bizottsági
tagoknak véleményezésre.
A témavezető az általa vezetett hallgatók értékelését (kutatási eredményei, szakirodalmi
ismereteit és jövőbeli tudományos terveinek realitását) szintén elküldi a Titkárnak 7 nappal a
komplex vizsga előtt. Az értékelést 0-5 fokozatú skálán adott ponttal kell megadni.
3. Bizottság értékeli a Jelölt szigorlati és kutatási teljesítményét
Értékelési kritériumok
• A vizsga elméleti és disszertációs részét külön-külön értékelik a bizottsági tagok 0-5
fokozatú skálán.
• Sikeresség: amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek
ítéli meg, azokra legalább 3 pontot ad és az átlagos pontszám legalább 3.
• A komplex vizsgára a hallgató megfelelt / nem felelt meg minősítést kap.
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Bizottsági tagokra vonatkozó szabályok (EDSZ alapján)
• a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a
doktori iskolát működtető intézménnyel
• elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy MTA Doktora
• valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik
• nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője

Szeged, 2018. szeptember 1.1

1

kiegészítve a DIT 2017-es döntéseivel, 2017. november 17.
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