Képzési terv
2016.

A felsőoktatási intézmények tanulmányi pontrendszerét (kreditrendszerét) szabályozó
200/2000. (XI. 29.) Kormányrendelet értelmében a PhD képzésben résztvevő állami
ösztöndíjas és önköltséges doktoranduszoknak 2016. szeptembertől induló doktori képzés két
szakaszból áll.
Az egyik a képzési és kutatási szakasz az első két évben, majd a kutatási és disszertáció
szakasz jön a sikeresen teljesített komplex vizsgát követően a harmadik és negyedik évben. A
doktorandusznak a képzés ideje alatt tanulmányaiból legalább 240 kreditet kell teljesítenie.
A doktori iskola által meghirdetett témákban végzett kutatási tevékenység jelenti a doktori
képzés legfontosabb részét. A kutatási tevékenységet két formában értékeljük a megfelelő
kreditértékekkel. Az egyik terület az önálló tudományos kutatómunka teljesítése, a másik
pedig a publikációs tevékenység.
A 2. év végén a hallgatók komplex vizsgát tesznek. A komplex vizsga követelményeit a
Működési Szabályzat tartalmazza.
A komplex vizsgára történő bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási
szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit ÉS valamennyi, a doktori iskola képzési
tervében előírt tantárgyakból teljesítendő kredit megszerzése.
A témavezető a hallgató leckekönyvében félévenként igazolja az önálló tudományos
kutatómunka teljesítését.
A megszerezhető kreditpontok minimum-maximum határait az alábbi táblázat tartalmazza.
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A doktorandusz képzési tantervének az alapelvei a következők:
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a) A kötelező tárgyak közül 2 tárgyat 5-5 kredittel kötelező a hallgatónak teljesítenie a
képzési és kutatási szakaszban. Előírás minimum egy 6 kredites idegen nyelvű tárgy
teljesítése, mely más doktori iskolában is teljesíthető.
b) Kritérium feltétel, hogy az első 4 félévben 2-2 előadást kötelező meghallgatni a
doktori szemináriumok keretében, ebből az egyik a NYME által szervezett előadás
kell, hogy legyen, a másik ezzel egyenértékű vagy magasabb szintű szemináriumot
jelent. A témavezető igazolja az indexben aláírással, kredit nem jár érte.

c) A doktorandusz oktatói feladatokat is vállalhat, gyakorlatok és előadások tartása
valamint társ-konzulensi tevékenység (TDK, szakdolgozat, diplomaterv) keretében és
ezért a tevékenységért kreditpontokat kap (5 kredit/félév).
d) Az első félév végére a doktorandusz szakirodalmi feldolgozást készít kutatási
témájához, melyet a doktori iskola vezetője, témavezetője véleményez.
A hallgató a témavezető segítségével munkatervet készít az első év végére. A
munkatervet a Doktori Iskola vezetője, programvezető, témavezető, levelező tagozatos
doktoranduszok esetében a munkahelyi vezető véleményezi. A munkatervnek
tartalmaznia kell azokat a tárgyakat, amelyeket a hallgató fel kíván venni, valamint a
részletes kutatási tervet, és a költségtervet. Részleteit a doktori szabályzat melléklete
tartalmazza.
A doktorandusz legfontosabb tevékenysége a tudományos kutatómunka. A hallgató a
témavezető irányításával és segítségével, de önállóan végzi a kutatást. Eredményeit
bemutatja a megfelelő szakterületi konferenciákon és minél nagyobb önállósággal
publikálja

színvonalas

folyóiratokban.

Féléves

munkájáról

minden

félévben

beszámolót készít.
A doktorandusz munkájáról évente legalább egy alkalommal szóbeli beszámolót tart (a
gyakorlatban a tavaszi szemeszterben). A beszámoló fóruma lehet DI fórum, a
kutatóhely, intézet szakmai közössége, akadémiai, vagy más szakmai fórum (ha a
tudományági doktori tanács ezt elfogadja esetleg hazai, vagy külföldi konferencia). A
beszámoló nyilvános.

A kutatási eredményekből megjelent publikációkra a megjelenésekor az alábbi táblázat
szerinti kreditpont kapható:
Tudományos
Folyóirat cikk

Kredit
Impakt faktoros
Nem Impakt faktoros, de
Q1-Q4
Akadémiai folyóiratlistás
idegen nyelvű
Akadémiai folyóiratlistás
magyar nyelvű
Egyéb lektorált idegen
nyelvű
Egyéb lektorált magyar
nyelvű

16

http://goo.gl/HmhokF

14

http://www.scimagojr.com/

Idegen nyelvű
Magyar nyelvű

10
8

Idegen nyelvű
Magyar nyelvű

10
8

Idegen nyelvű
Magyar nyelvű

4
2

Idegen nyelvű
Magyar nyelvű

2
1

10
8

pl. IV. Agrártudományi http://goo.gl/P9B9KX

8
6

https://www.mtmt.hu/egyszerukereso

Könyvfejezet - lektorált

Konferenciaközlemény - teljes
szövegű, lektorált

Egyéb - teljes szövegű, nem
lektorált

Minden egyéb
(ismeretterjesztő/közérdekű)

A publikációk nyilvántartása a Magyar Tudományos Művek Tárában (https://www.mtmt.hu/)
ahonnan a teljes szöveg feltölthető a Nyugat-Magyarországi Egyetem Publicatio
Repozitóriumba (http://publicatio.nyme.hu/).

Publikációs elvárás minimum két idegen nyelvű első szerzős lektorált folyóiratban megjelent
cikk igazolása a 8. félév végére, amelyből legalább egy impakt faktoros vagy Q1-Q3 cikk
legyen.
A táblázat szerinti kreditszámokat a társszerzők számával osztani kell, de a témavezetőt a
társszerzők számának meghatározásakor nem kell figyelembe venni. Amennyiben a
doktorandusz az első szerző kétszeres súllyal kerül beszámításba a publikáció.

Komplex vizsga: (Az ODT irányelvek szerint)
“A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei


A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségeinek teljesítése (ld. Nftv. 53.§ (5) b)
pont: „két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori
szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása”);*



A doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első̋ 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 működtető̋ intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy
Professor Emeritus vagy MTA Doktora címmel rendelkező̋ 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 a doktori iskola képzési terve tartalmazza. Az elméleti vizsgának
lehet írásbeli része is.
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 témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy előzetesen
írásban és/vagy a vizsgán értékelje a vizsgázót.
A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex
vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a
szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság
tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. 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 ismételhető̋.
Az intézmény doktori szabályzata rendelkezhet a komplex vizsga vagy annak részei
számszerű̋ (ötfokozatú) vagy szöveges (summa cum laude, cum laude, rite, nem megfelelt)
értékeléséről. A komplex vizsga vagy annak részeinek értékelése része lehet a doktori fokozat
minősítése kialakításának.”
*Az ODT javasolja a második idegen nyelvre vonatkozó előírás törlését a törvényből

