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2016
Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent
a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240
kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első
négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik
félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz
megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a
tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven
belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és
kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres
védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat
először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő
hallgatókra kell alkalmazni.
A 2015. évi Nftv. 1 módosítás a doktori képzés és fokozatszerzés új rendjét vezeti be. A
megváltozott képzési és fokozatszerzési rend a doktori képzés időtartamában, a képzés
tartalmi követelményeiben, a képzéshez biztosított költségvetési támogatás megnövelt
összegében és a költségvetési forrás felhasználási feltételeiben nyilvánul meg.
2016. szeptember 1-jétől az Nftv. szerint a doktori képzés képzési ideje meghosszabbodik 6
félévről 8 félévre. Az első két évben (képzési és kutatási szakasz) a képzés során kötelezően
teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre. Az első két év után a doktorandusz
előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell, amelynek célja, hogy a felsőoktatási
intézmény csak azokat a doktoranduszokat engedje tovább, akik addigi teljesítményük és
előrehaladásuk alapján jó eséllyel fokozatot tudnak szerezni. A komplex vizsga – az Nftv.
szabályaiból következően – díjmentes. A második két évnek (kutatási és disszertációs szakasz)
a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról kell szólnia, amelyet
követően egy éven belül, – illetve méltányolható indok fennállása esetén kérelemre két éven
belül – a disszertációt be kell nyújtani. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a
fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés
követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára jelentkezéssel és
annak elfogadásával jön létre. A doktorjelölti jogviszony az új képzésben megszűnik,
ugyanakkor a régi rendszerű képzés szerinti doktoranduszok, valamint doktorjelöltek –
hozzávetőlegesen 2021-ig, kifutó rendszerben – azonban szükségszerűen még lesznek a
jövőben is. Erre tekintettel szükséges a 2016. augusztus 31-ig hatályos rendelkezések szerinti
terminológia megtartása, illetve az erre az alanyi körre vonatkozó részletes átmeneti
szabályozás rendeleti megállapítása is.
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A Kormány 266/2016. (VIII.31.) Korm.rendelete a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a
habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm.rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm.rendelet módosításáról
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A kormányrendelet-tervezet a komplex vizsga szabályait, továbbá a sikertelen doktori
értekezés benyújtására és a fokozatszerzésre egyénileg felkészülőkre vonatkozó
rendelkezéseket határozza meg. A tervezet szerint a komplex vizsga két részből fog állni, egy
elméleti részből és a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolási részből. A
módosult törvényi rendelkezések folytán indokolt továbbá a doktori képzésre vonatkozó
fogalmak egységes átvezetése is.
A módosult rendelkezéseket a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói
jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.
A tanulmányi eredmények és a kreditek dokumentálásának és nyilvántartásának rendjét az
Nftv. végrehajtási rendelete, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) szabályozza. A doktori képzést érintő módosulásokat át kell vezetni a Vhr.-ben a
felsőoktatási intézmények által kötelezően kezelt iratokon. A módosítás során pontosításra
kerül továbbá a maximális hallgatói létszám módosítására vonatkozó, a felvételi eljárásokhoz
kötődő határidő, ezáltal biztosítva kellő időt a hatósági eljárás lefolytatásához.

1. A felvétel kritériumai
(1) Doktori képzésre hittudományi egyetemi végzettséggel, teológiai mesterfokozattal (MA),
továbbá vallástudományi, bölcsészeti, társadalomtudományi és egyéb humán tudományos
mesterfokozattal (MA), továbbá esetlegesen természettudományi végzettséggel
rendelkező pályázó jelentkezhet, legalább jó minősítésű oklevéllel. A jelentkezőnek
legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex „C” típusú, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsgával szükséges rendelkeznie. Ezen túl elvárható, a Doktoriskola (a
továbbiakban DI) speciális egyedi jellege miatt a felvétel idején már meglévő modern
héber/ivrit vagy bibliai héber nyelv legalább olvasás szinten meglévő ismerete.
(2) Az államilag finanszírozott és az önköltséges képzésre jelentkezők azonos követelmények
és feltételek alapján vesznek részt a felvételi eljárásban.
(3) A DI a doktori képzésről évente rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad; a felvételi
követelményeket évente a doktori képzés felvételi tájékoztatójában, a DI honlapján és az
egyetemen közzéteszik.
(4) A DT dönt a jelentkezők felvételéről vagy a felvétel elutasításáról. A döntésről a
jelentkezőt írásban értesíti.
(5) A felvételi pályázat benyújtásakor és a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor az
alábbi idegen nyelvek fogadhatók el: angol; francia; német; orosz; olasz; spanyol: héber
(bibliai vagy ivrit); valamint külön engedéllyel az EU egyéb nyelvei.
A felsorolt idegen nyelvek valamelyikéből legalább középfokú komplex típusú, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsgával kell a PhD képzésre jelentkezőnek rendelkeznie (kritérium
követelmény).
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2. A jelentkezés általános követelményei
a.

Szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést a

meghatározott jelentkezési lapon a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidőig
kell benyújtani.
b.

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal

egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, a héber/ivrit nyelv
ismeretét és legalább egy – az előző fejezet (6) pontjában felsorolt - nyelvből államilag
elismert középfokú komplex C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga meglétét valamint
eddigi tudományos kutatási, diákköri eredményeit, illetve publikációs tevékenységét.
c. A jelentkezési laphoz csatolni kell:
ca) a szakmai önéletrajzot;
cb) a kutatási téma témavezető általi elfogadó nyilatkozatát;
cc) a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k)
hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén a honosítás igazolását és
annak hiteles fordítását;
cd) a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) vagy leckekönyv (a héber/ivrit nyelv esetén)
hitelesített másolatát;
ce) a tudományos publikációk jegyzékét és különlenyomataikat (fénymásolataikat vagy
internetes elérhetőségeit);
cf) a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását;
cg) az önköltséges képzési formára történő jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló
hivatalos nyilatkozatot.
d. Az ösztöndíjra jelölt pályázó az ösztöndíj megszerzését követően doktoranduszi szerződést
köt az egyetemmel (illetve a Doktori Iskolával)
e. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben a Nftv. 47-48. § előírásai szerint kell
eljárni.

3. A felvételi meghallgatás
(1) A beérkezett jelentkezéseket a DI formai szempontból vizsgálja.
(2) A formai szempontból hiányosan benyújtott jelentkezés esetén felszólítja a jelentkezőt a
hiány pótlására. Amennyiben a pótlás — a pályázatban meghirdetett ideig — nem történik
meg, a jelentkezést visszautasítja.
(3) A formai feltételeknek megfelelő jelentkezőket a DI vezetője felvételi meghallgatásra hívja
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be.
(4) A felvételi meghallgatás célja a pályázó által választott kutatási téma kidolgozására való
alkalmasság eldöntése.
(5) A felvételi meghallgatások évenkénti ütemezése és a felvételi bizottságoknak a (7)
bekezdés szerinti összeállítása a DI vezetőjének feladata.
(6) A felvételi meghallgatások előkészítése, megszervezése és végrehajtási feltételeinek
biztosítása a DI feladata.
(7) A felvételi bizottság legalább háromtagú. Elnöke a DI vezetője, tagja az érintett kutatási
tématerület vezetője és meghívott szakértője.
(8) A felvételi bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a DI doktoranduszi
önkormányzatának (DÖK) elnöke, vagy a DÖK meghatalmazott képviselője.
4. A felvételi eljárás értékelési rendje
(1) A felvételi meghallgatás alapján a felvételi bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli
a jelentkezőt:
a.

habitusvizsgálat, melynek során igazolnia kell, hogy a megpályázott kutatási téma

tudományágában átfogó ismeretekkel, míg a kutatási téma területén mélyreható ismeretekkel
rendelkezik;
b.

az eddigi tudományos tevékenység értékelése a választott kutatási téma és/vagy a

kapcsolódó tématerületeken megszerzett kezdeti kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt
kutatási eredmény bizonyítása;
c.

az idegennyelv-ismeret értékelése.

(2) A felvételi bizottság a pályázókat véleményezi és - 1-5 közötti - értékelő pontozást
alkalmazva titkos szavazással kialakítja állásfoglalását: javasolja, feltételesen javasolja, vagy
nem javasolja a pályázó felvételét.
5. A felvételi döntés
(1) A DT az ösztöndíjas képzés tekintetében a keretszámok; az önköltséges képzés és az
egyéni felkészülés vonatkozásában a javaslatok alapján, a rendes felvételi eljárásban június 30ig dönt a képzésre, vagy egyéni felkészülésre történő felvételről. Amennyiben pótfelvételi
szükséges, akkor a pótfelvételi eljárásban érintettek esetében a döntés
kezdetét (szeptember 1.) megelőző nap.
(2) A pályázókat a döntésről a DI titkára 14 munkanapon belül értesíti.
(3) Az elutasítottak számára a döntést indokolni kell.
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(4) Jogszabálysértő, vagy egyetemi szabályzatot sértő elutasító döntés ellen a kézhezvételtől
számított nyolc munkanapon belül az DT elnökén keresztül a rektorhoz lehet fellebbezni. A
rektor az ügyben — törvényességi felügyeleti jogkörében — a fellebbezés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül dönt.
(5) A felvételt nyertek számára biztosítani kell a képzéssel kapcsolatos tájékoztatót, illetve a
kapcsolódó szabályzatok megismerését.
(6) A képzéssel kapcsolatos tájékoztatót a DI honlapján található, amit közölni kell a felvételt
nyert hallgatóval.

6. A szervezett képzés általános képzési követelményei
A nyolc féléves képzés két egymástól elkülönülő 4-4 félévet tartalmaz. Az első két évben
(képzési és kutatási szakasz) a doktorhallgatók elsősorban túlnyomórészt oktatási tárgyakat
(kontaktórákat) vesznek fel, legalább 90 (+1) kredit értékben, valamint kisebb mértékben
publikációkat készítenek, konferencia-előadásokat és vitafórumokat tartanak. A 90 kredit
elérésétől számítva jelentkezhet be hallgató komplex vizsgára. A komplex vizsga sikeres
elvégzését követően léphetnek tovább a második 4 szemeszterbe, ahol fő feladatként a
disszertáció elkészítésével, publikálással, kutatásokkal foglalkoznak (kutatási és disszertációs
szakasz)
(1) A szervezett képzésben résztvevők tanulmányaikat szervezett ösztöndíjas, vagy szervezett
önköltséges képzés keretében folytathatják.
(2) A felvételt nyert hallgatók doktoranduszi jogviszonyba kerülnek.
(3) A szervezett doktori képzés időtartama nyolc félév, a korábbi 36 hónap helyett 48 hónap.
(4) Az első 24 hónapban (2 évben) a képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek
meghirdetésre. Ez az időszak a képzési és kutatási szakasz, amely 4 félévet foglal
magában.
(5) A DI a tanulmányi idő megszakítását legfeljebb három alkalommal, összesen három évre
engedélyezheti (évkihagyás).
(6) A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két
félév. Az első szüneteltetésre csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor.
(7) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami doktori ösztöndíj nem folyósítható.
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(8) A doktori képzés valamennyi képzési formájában, az abszolutórium megszerzésének
feltételéül előírt követelmények teljesítését tanulmányi pontokban (kreditekben) mérik.
(9) A doktorandusz kutatási tervet folyamatosan nyomon kell követni, ennek formája a
minden szemeszterben kötelezően felveendő témavezetői szeminárium valamint a
rendszeresen vezetett kutatási napló
(10)

A szervezett képzés segíti a doktoranduszt a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges

tudás és az önálló kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek érdekében a doktorandusz
egyéni kutatómunkát végez, és oktatási feladatokat vállalhat.
(11)

.Az első 24 hónap - az első 4 aktív félévet követően – a doktorandusz előrehaladását

komplex vizsga formájában értékelni kell. A komplex vizsga rendszerének bevezetésével
párhuzamosan a doktori szigorlat megszűnik.
(12)

A képzés alatt félévenként (szemeszterenként) legalább 22 kötelező és kötelezően

választható tárgy felvétele szükséges ahhoz, hogy a doktorandusz a következő
szemeszterre továbbléphessen.
(13)

A hallgató akkor folytathatja tanulmányait, ha az adott félévben legalább 22

kreditpontot teljesített és a kritériumkövetelményeknek eleget tett.
(14)

A képzési és kutatási szakasz alatt – a szabadon választható tárgyakat és a választható

kutatási tárgyakat is beszámítva - szemeszterenként 30 (+/- 4) kredit megszerzése
szükséges ahhoz, hogy a doktorandusz a képzés első szakaszának végén 120 kreditet
szerezzen, és így tanulmányi kötelezettségeinek eleget tehessen, majd jelentkezhessen
komplex vizsgára.
(15)

A komplex vizsga rendszerének bevezetésével párhuzamosan a doktori szigorlat

megszűnik.
(16)

A sikeres első 24 hónap és a komplex vizsga teljesítése után a hallgató további

folyamatos doktoranduszi státuszba kerül, mivel a doktorjelölti szakasz megszűnt.
(17)

A négy éves képzés folyamatos képzés, amelyben a fokozatszerzési eljárás szakasza a

kutatási és disszertációs szakasz teljesítése.
(18)

A sikeres komplex vizsga után a doktorandusz maximum 12 hónapos szüneteltetési

lehetőséggel élhet.
(19)

Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó ugyanazon vizsgaidőszakban további

egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem teljesített tárgy(ak)ból.
(20)

A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén ugyanazon vizsgaidőszakban nem

ismételhető
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(21)

Sikertelen komplex vizsga esetén - a teljes vizsgát figyelembe véve (19)(20) - a

hallgató kikerül a doktori képzésből.
(22)

A kutatási és disszertációs szakasz alatt a hallgató elsősorban disszertációja írásával

foglalkozik önállóan, tanulmányokat publikál, kutatásokat végez, előadásokat tart
disszertációja témájában, így összesen max 34 kreditet gyűjthet. A disszertációs
szakaszban legalább háromszor konzultál témavezetőjével (6 kredit), valamint minden
szemeszterben bemutat egy-egy elkészült fejezetet a témában érintett oktatóknak
(Disszertáció-fejezet védés). A disszertáció-fejezet sikeres védéseivel 80 kredit jár.
(23)

A képzés teljes ideje alatt összesen legalább 240 kredit megszerzése kötelező. A

doktorandusz a képzés időszakában külön költségtérítés fizetése nélkül az összes előírt
kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgyat felvehet, illetve teljesíthet. Így
részére a képzés befejezésekor legfeljebb 264 kreditpont ismerhető el.
(24)

A fentiekben részletezett többi önálló tevékenység (konferencia-előadás, publikáció,

tanítás, tudomány- és oktatásszervezési tevékenység) a doktorhallgató önállóan választott
munkája. A hallgató az önálló kutatási tevékenységét a témavezető segítségével végzi és
neki köteles rendszeresen beszámolni az eredményeiről, melyeket a témavezető értékel
(témavezetői szeminárium/disszertációs témakonzultáció)
(25)

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori

szabályzatban meghatározottak szerint doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő
különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban
meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói
jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.
(26)

A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt

krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutóriumot) állít ki.

7. A komplex vizsga általános elvei és szabályai

1. § 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 „képzési kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre
egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő
jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).
(1) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni.
(2) A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel.
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(3) A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy MTA Doktora
címmel rendelkező oktató, kutató.
(4) A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik.
(5) A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.
2. § A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti
felkészültségét mérik fel („elméleti rész”és a képzési szakasz ismerete), a másik
részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot (kutatási szakasz
és„disszertációs rész”).
(1) A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz
vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza.
(2) A komplex vizsga elméleti részének két kötelező tárgya/témaköre van:
a) A vallási tárgy összefoglaló neve „írásbeli és szóbeli tan”
b) A világi tárgyak összefoglaló neve „a zsidóság története, és kultúrája ”
c) A tárgyak részletes listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza.
(3) Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is.
(4) A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot
szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, bemutatja értekezésének
téziseit ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét,
valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
(5) A témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy előzetesen írásban vagy a vizsgán
értékelje a vizsgázót.
3. § A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét.
(1) A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül.
(2) A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.
(3) A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét
vizsgarészt sikeresnek ítéli meg.
(4) Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további
egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem teljesített tárgy(ak)ból.
(5) A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén az adott vizsgaidőszakban nem
ismételhető.
4. § Az intézmény doktori szabályzata rendelkezhet a komplex vizsga vagy annak részei
számszerű (ötfokozatú) vagy szöveges (summa cum laude, cum laude, rite, nem
megfelelt) értékeléséről.
(1) A komplex vizsga vagy részeinek értékelése része lehet a doktori fokozat
minősítésének.
(2) Ez a disszertációs téma jellegétől függ.
5. § A doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgatói jogviszonya a komplex
vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.
(1) Az egyénileg felkészülők esetében a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem
alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával
kezdődik.
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(2) A doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára
történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit.
(3) A hallgatói jogviszony a komplex vizsga sikeres teljesítésével kezdődik.
(4) A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a
komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal,
hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további
krediteket is el lehet ismerni.

8. Az doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgatók

(1) Az egyéni felkészülés célja, hogy a hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben
szerzett fokozattal és a doktoriskola jellegének megfelelő szakképzettséget tanúsító oklevéllel
rendelkező, a doktoriskola tudományága terén legalább 5 éve végzett és dokumentált oktatói,
tudományos kutatói teljesítménnyel, a felsőoktatásban gyakorlattal rendelkező szakemberek a
szervezett doktori képzésben való részvétel nélkül is megszerezhessék a tudományos (PhD)
minősítést.
(2) Az egyéni felkészülő a szervezett doktori képzés feladatai alól teljes mértékben
mentesül, fokozatszerzési eljárásra képzés nélkül is jelentkezhet műhelyvitára alkalmas
doktori disszertáció tervezettel.
(3) Az egyéni felkészülő esetén a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a
komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával kezdődik.
(4) A komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának feltételeit a doktori iskola
működési szabályzatában kell meghatározni.
(5) Az egyéni felkészülőknek a komplex vizsgát legkésőbb a második év – a kutatási és
disszertációs szakasz megkezdése előtt - kell letenniük.
(6) A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a
komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket (40 kredit), azaz a
megszerzendő kreditek egyharmadát. Az egyéni felkészülő kérelemére az előzetesen
megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.
(7) A komplex vizsga teljesítésével az egyénileg felkészülők hallgatói (doktoranduszi)
jogviszonyt (státuszt) szereznek és egyúttal belépnek a fokozatszerzési eljárásba.
(8) A kutatási és disszertációs szakasz megkezdésekor az egyénileg felkészülőknek a
meghatározott 120 kreditből az intézmény képzésének keretein belül minimum 40 kreditet,
azaz a megszerzendő kreditek egyharmadát kell megszerezniük (ld. (6. pont) .
(9) Amennyiben az egyénileg felkészülők a komplex vizsgát a negyedik félévnél
korábban leteszik, és a szükséges krediteket megszerzik, kérhetik az abszolutórium kiadását.
(10) Mivel az abszolutórium kiállításával az egyéni felkészülők hallgatói jogviszonya
megszűnik, az értekezést jogviszonyon kívül „tanulmányi teljesítés” címén bármikor
benyújthatják. A Felsőoktatási Információs Rendszer ugyanúgy kezeli a helyzetet, mint más

9

nem doktori képzésben lévő hallgató esetében. Megvédheti disszertációját a képzésen belül,
rögzítésre kerül a védés dátuma, és kötelezettségeit teljesíteni tudja.
(11) Ld. még: Doktori Szabályzat 2016. 19.§ Doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő
hallgatók. Fenti szabályzat jogi háttérrel kiegészítve

9. Tárgyak és kreditek befogadása
1. A Doktori Iskola (DI) hatáskörébe tartozó tárgyak és kreditek befogadásáról a DI tantárgyi
és kreditbefogadási bizottsága (TKB) dönt.
2. A tárgyak és kreditek befogadása történhet:
a) Magyarországi akkreditált más egyetemek azonos vagy hasonló tartalmú kurzusainak
teljesítésével,
b) Külföldi akkreditált vagy annak megfelelő egyéb minősítéssel rendelkező egyetemek
azonos vagy hasonló tartalmú idegen nyelvű kurzusainak teljesítésével,
c) Az elfogadás kritériuma a doktorandusz kérelméhez mellékelt tantárgy tartalmának és
dokumentált címének leírása, kreditszáma, és oktatójának – a magyarországi minősítési
rendszernek megfelelő - tudományos minősítése
3. A TKB tagjait a Doktori Tanács választja meg.
4. Elnöke a Doktori Iskola mindenkori vezetője (elnöke), továbbá két megválasztott törzstag
és a DÖK/DOSZ vezetője szavazati joggal vagy az általa delegált doktorandusz szavazati
joggal
5. A TKB szükség esetén doktoriskolán belüli vagy azon kívüli szakértőket hívhat meg
állásfoglalást kérve vagy ad hoc jelleggel.
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10. A komplex vizsga elméleti részének két kötelező tárgya/témaköre *
„Írásbeli és szóbeli tan”
T’nach
Talmud I. statariae
Talmud II. cursoriae
„A zsidóság története és kultúrája”
A zsidóság története
Zsidó vallásbölcselet
Vallástörténet és vallásfilozófia
Újabb és legújabb kori zsidó filozófia
Irodalom és kultúratörténet
Ókori és modern zsidó művészetek
Szakrális és világi zsidó zene
Zsidó folklór

*Megjegyzés: Az írásbeli és szóbeli tan tárgyai kötelezőek, a zsidóság története és
kultúrája című tárgysorozatból a jelölt szabadon választhat egyet disszertációja
témája alapján

11

11. A Doktori Iskola teljes mintatanterve

A doktori képzésben 2016. szeptember 1. után az alábbi tevékenységi formákkal szerezhetők
kreditpontok: képzési – kutatási – beszámolási kötelezettségekkel.
A képzési és kutatási szakasz az alábbi három részből tevődik össze: kötelező tárgyak –
kötelezően választható tárgyak – szabadon választható tárgyak
A kutatási szakasz kötelezően előírt kutatási kreditekből és disszertációs kreditekből áll

A képzési kutatási szakasz táblázatban összefoglalt mintatanterve:
A tanulmányi kreditek tantárgyi rendszerének összefoglaló táblázata
(mintatanterv, az aktuális félévben a szakmai igényeknek megfelelően változhat)

Kötelező tárgyak
T’nach
Tárgyfelelős: Dr. Schőner Alfréd

1-4 4 kredit

Dr. Schőner Alfréd

2 kredit

Talmud II. (cursoriae) 1-4

Dr. Schőner Alfréd

2 kredit

Talmud szeminárium

Dr. Kotel Da-Don

0 kredit

Témavezetői szeminárium 1.

DI vezető

2 kredit

Témavezetői szeminárium 2. DI vezető

2 kredit

Témavezetői szeminárium 3. DI vezető

2 kredit

Témavezetői szeminárium 3. DI vezető

2 kredit

Talmud I. (statariae) 1-4

-
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Mind a négy
szemeszterben.

képzési

Összesen
40
kredit,
szemeszterenként 10

Képzési-kutatási szakasz 1-4. félév

Kötelezően választható vallási és bölcsész tárgyak
Fejezetek a zsidó képzőművészet 2+2 kredit
történetéből I.- II.
Dr. Schőner
Alfréd
„Hang és dallam a zsidó imában és 2 kredit
filozófiában”
Dr. Frigyesi Judit
„Selected chapters from RaMbaM’s 2kredit
works”
Dr. Kotel Da-Don
Bevezetés a zsidó irodalom történetébe Dr. Rugási Gyula

2 kredit

A
szövegelemzés
módszerei–Kafka
tanulmányok Dr. Lichtmann Tamás

2 kredit

Történelemelmélet
és 2 kredit
történetfilozófia –Dr. Gábor György
Zsidóság
és
Uhrman Iván.

klasszika-filológia–Dr.

2 kredit

A zsidóság története a Hászkálától az I.
vh. végéig – Dr. Haraszti György

2 kredit

Zsidó folklór – Dr. Oláh János

2 kredit

A zsidóság problematikája az európai
filozófia egyetemes történetében – Dr.
Kiss Endre

2 kredit

A zsidó eszmetörténet I.-II. A
kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben
– Dr. Balázs Gábor

2 kredit

XX. századi történetfilozófia – és a zsidó
hagyomány – Dr. Rugási Gyula I.II.

2 kredit

Szentírás és szépirodalom
Lichtmann Tamás

2 kredit

–

Dr.

Szentírás és képzőművészet – Dr. Gábor
György

2. kredit

Kötelező kutatási tárgyak
Tárgyfelelős DI vezető/Témavezető
Kutatási napló 1

4 kredit

Kutatási napló 2

4 kredit
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Összesen max. négy tárgy vehető fel
szemeszterenként, ebből 3 kötelezően
választható tárgy a bölcsész tárgyak
közül, 1 a kötelezően választható
vallási tárgyak közül (a lista első
három tárgya)
Összesen 32 kredit, szemeszterenként
8-8
Továbbá a mintatanterv végén
„mellékletben” található, szabadon
választható tárgyak közül összesen 16
kredit értékben, szemeszterenként 2
kreditet.

Kutatási napló 3

4 kredit

Kutatási napló 4

4 kredit

Témavezetői szeminárium 1-4. Ld. a
kötelező tárgyak között
16 kredit
Összesen szemeszterenként a négy 22-22
szemeszterben
kredit

Választható kutatási kreditek

Publikáció tudományos
(folyóiratban)

fórumon 8 kredit

Publikáció tudományos
fórumon 10 kredit
(folyóiratban) idegen nyelven
Konferencia előadás

8 kredit

Konferencia előadás idegen nyelven

10 kredit

Témabemutató előadás

8 kredit

Óratartás (két szemeszterben)

6+6 kredit

Választható az 1-4. félévben max. 16
kutatási kredit.
A kreditértékű óratartás a második
tanév első és második szemeszterében
ajánlatos

Összesítve a képzési és választható
kutatási krediteket, a szabadon
választható tárgyakat is beleszámítva, 120 kredit
5-8. félévig összesen:

Komplex vizsga

nincs kredit

Kutatási-disszertációs szakasz 5-8. félév

Kutatási kreditek
Publikáció a disszertáció témájában 1

7 kredit

Publikáció a disszertáció témájában 2

7 kredit

Tézisfüzet a
fejezeteihez 1.

6 kredit

disszertáció

elkészült
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Összesen
34
kredit
megszerzése
kötelező négy szemeszter alatt

Tézisfüzet a
fejezeteihez 2.

disszertáció

elkészült

6 kredit

Konferencia-előadás
a
disszertáció
témájában (idegen nyelven)

8 kredit

Témavezetői konzultáció 1-3.

6 kredit

Disszertációs kreditek
Disszertáció-fejezet védés
szemeszterben egyszer

,

minden

4x20
kredit
ÖSSZESEN

1-8. félévig összesen

Összesen
80
kredit
megszerzése
kötelező négy szemeszter alatt

120 kredit

240 kredit

MELLÉKLET

Kiegészítés: A képzési – kutatási szakasz szabadon választható tárgyai:

Identitáskérdések és Soah narratívák – Dr. Surányi András

2 kr.

Képi ábrázolás a zsidó kultúrában: a Soá vizualitásának kérdése–Dr.Surányi András. 2 kr.
A cionista eszme és Izrael állam története I.II. – Dr. Balázs Gábor

2+2 kr.

Társadalom lélektan – propaganda – Dr. Kiss Endre

2 kr.

A modern zsidóság tudásszociológiája – Dr. Kiss Endre

2 kr.

Magyarországi zsidó művelődéstörténet 1848-1914 - Dr. Kiss Endre

2 kr.

Zsidó nemi szerepek változása – Dr. Fenyves Katalin

2 kr.

Zsidóság és medievisztika – Dr. Uhrman Iván

2 kr.

Arab országok zsidósága – Dr. Kárpáti Judit

2 kr.

Pasztorális pszichológia – Dr. Komoly Judit

2 kr.

A monarchia zsidóságának kultúrája – Dr. Ungvári Tamás

2 kr.

A Holokauszt: múlt és fenyegető jövő – Dr. Ungvári Tamás

2 kr.

Az emlékezet kultúrájának kutatása – Dr. Ungvári Tamás

2 kr.

A magyar Soá – Dr. Ungvári Tamás

2 kr.

Halacha – Rambam szövegolvasás – Dr. Fényes Balázs

2 kr.
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Szent folklór: A hagyományos zsidó gasztronómia rabbinikus gyökerei- Dr. Fényes Balázs 2 kr.
Szent folklór: a hagyományos zsidó öltözködés rabbinikus gyökerei – Dr. Fényes Balázs 2k.
Ókori zsidó apokrifek – Dr. Tamási Balázs

2 kr.

Vallásfilozófia – Dr. Gábor György

2 kr.

Judeofóbia/Antijudaizmus – Dr. Gábor György

2 kr.

Messianizmus és zsidó filozófia a XX. század első felében I-II. – Dr. Rugási Gyula

2+2 kr.

A modern zsidó irodalom – Dr. Pelle János

2 kr.

Asszimiláció és emancipáció a magyar ..– Dr. Pelle János

2 kr.

Auschwitz, magyar szemmel a Holokauszt irodalmi és politológiai megközelítésében – 2 kr.
Dr. Pelle János
„Zsidó szellem” és asszimiláció, nacionalizmus – Dr. Pelle János

2 kr.

A szöveg és a „kimondhatatlan” A művészet mint szakrális-profán kommunikációI-II. 2+2 kr
Dr. Lichtmann Tamás
Ami a nyelven túl van – Dr. Lichtmann Tamás

2 kr.

Elias Canetti – Tömeg és hatalom – Dr. Lichtmann Tamás

2 kr.

A reneszánsz és a zsidó kultúra – Dr. Rathmann János

2 kr.

Moses Mendelssohn és kora - Dr. Rathmann János

2 kr.

A modern gondolkodás irányai és ellenirányai – Dr. Rathmann János

2 kr.

A jemeni zsidóság liturgiája és kultúrája – Dr. Kárpáti Judit

2 kr.

Az arab országok zsidósága – Dr. Kárpáti Judit

2 kr.

Jeruzsálem és a zsidó kultúra – Dr. Peremiczky Szilvia

2 kr.

Folklór, mese, népköltészet a szefárd zsidó irodalomban – Dr. Peremiczky Szilvia 2 kr.
Dante és Manoello - Dr. Peremiczky Szilvia

2 kr.

Am I Shylock? Samples of evolving Jewish cultural representations
Julia Tomkin/Dr. Lichtmann Tamás

2 kr.

Zsidó túlélési stratégiák a felekezeti és mozgalmi sajtóban 1945-1948 között –
Dr. Zima András

2 kr.

A zsidóság története – Soá/Holokauszt - Dr. Haraszti György

2 kr.

Az Énekek énekének kánon-, értelmezés-, és liturgiatörténeti jelentősége –
Vajda Károly

2 kr.
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12. Hallgatói kutatómunka
A doktoranduszok részvétele az intézmény tudományos és oktatói kutatómunkájában
1. Konferencia
A doktorhallgatók számára lehetőség van konferencián való részvételre és előadások tartására.
Ennek egyik egyetemen belül szervezett formája az MTA Tudomány hónapja alkalmából
rendszeresen évente több konferenciát meghirdető rendezvénysorozat, melynek egyik része a
doktoriskola indulása óta a minden évben megrendezett doktorandusz-szekció. Ezen a DI
valamennyi hallgatója tarthat előadást, saját kutatási témájából vagy egyéb elkészült
tanulmánya alapján. Az elsőévesek kivételével a felsőbb évesek számára a részvétel kötelező.
(Természetesen az elsőévesek is jelentkezhetnek előadással)
2. Külföldi konferencia
Az egyetem rendszeresen értesül az országban egyetemi doktori szinten meghirdetett
konferenciákról, melyekre szintén jelentkezhetnek a PhD-hallgatók előadásokkal. A hallgatók
ezen túl nemzetközi doktorandusz-konferenciákon is részt vehetnek, amennyiben ezek
szervezőitől meghívás érkezik az OR-ZSE doktoriskolájába. Ezekről a DI titkára értesíti
valamennyi regisztrált és beiratkozott doktorhallgatót. Az egyetem saját erejéből, a HÖK
segítségével és professzorai révén pályázatokhoz adott támogató ajánlásokkal igyekszik
segíteni a részvételt.
3. Publikáció
A konferenciák után az előadások publikálhatók az egyetem elektronikus, ISBN/ISSN
számmal rendelkező lektorált folyóirataiban (Hacofe, Új Javne könyvek, Yerusha) valamint
könyv alakú tudományos kiadványaiban (Magyar Zsidó Szemle Új Folyam, Magyar Zsidó
Szemle Füzetek, Magyar Zsidó Szemle Könyvek).
4. Kutatócsoport
A doktorhallgatók bekapcsolódhatnak az egyetemen korábban működött MTA vallás- és
kultúratudományi kutatócsoportjának jogutódjaként jelenleg is működő „Kaufmann Dávid
vallástudományi kutatócsoport” munkájába is, ami folyamatos kutatási feladatokat,
konzultációkat, publikációs lehetőségeket, futó vagy tervezett tudományos projektekbe való
bekapcsolódást jelent a számukra.
5. Tudomány- és oktatásszervezési tevékenység
A DI hallgatói szabadon választható formában részt vehetnek témavezetőik tanszéki
adminisztrációs tevékenységében (elektronikus jegyzetek készítése, sokszorosítása, oktatási
szakirodalom összeállítása, irodalmi példatár elektronikus előállítása, könyvek szkennelése,
más könyvtárakból kikölcsönzött könyvek összegyűjtése, konferenciák rendezésében végzett
szervezési feladatok…)
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13. A tanulmányi kötelezettségek és az óratartás szabályai
(1) A félévekben a DI által meghatározottak szerint kell a tantárgyakat felvenni.
(2)Az igazoltan teljesített tudományos feladatok jóváírásra kerülhetnek a képzési tervben
szereplő kreditekkel (ld. a Kutatási és disszertációs tanegységek felsorolásában).
(3) A szervezett képzésben résztvevő azon hallgató, aki tartós távollét (pl.: külföldi
tartózkodás, munka vagy ösztöndíj) miatt a kötelező tantárgyak kurzusain nem tud részt venni,
a doktori iskolától kérheti ez alóli felmentését. Vizsgáit azonban ez esetben is az adott félév
vizsgaidőszakában le kell tennie.
(4) A tanóratartás választható kreditszerzési lehetőség, ennek feltételei:
(5) A DI hallgatói a második tanévtől kezdődően lehetőséget kapnak arra, hogy disszertációs
témájuk és egyéb kutatásaik eredményeit kredittel elismert szemináriumok formájában
oktathassák az alsóbb szintű (BA) egyetemi szakok hallgatóinak. A szemináriumi leírásokat a
témavezetővel és az illetékes tanszék vezetőjével konzultálva hirdethetik meg.
(6) Oktatási tevékenységgel az OR-ZSE-n oktatói munkakört betöltő doktorandusz a saját
egyetemén tartott órákkal nem szerezhet kreditpontot.
(7) Tanóratartással csak a harmadik félévtől abszolválható kreditpont.
(8) Tanóra csak a téma szerint illetékes tanszékvezető engedélyével, a hallgató kutatási
témájából — vagy ahhoz közel álló tématerületről — tartható.
(9) A tanóra lehet a tanrendbe illeszkedő tematikus óra és a doktorandusz kutatási témájában
meghirdetett speciális kollégium. Kredit csak az egész szemeszterben megtartott órák után jár.
A teljesítés feltétele, hogy a hallgató írásban benyújtsa órai tematikáját, valamint a DI vezetője,
vagy egy általa felkért kolléga részt vegyen a doktorandusz legalább egy óráján. A teljesítést a
DI vezetője igazolja.
(10) Tanóratartással egy szemeszterben maximum 6 kreditpont szerezhető, a képzés során
legfeljebb két alkalommal
.
14. A kutatómunka teljesítésének követelményei
(1) A tudományos kutatómunkához, illetve az oktatás- és tudományszervezési feladatok
ellátásához szükséges képességek és készségek elsajátítása követelmény.
(2) Kötelező:
a. A doktorandusznak a képzési idő alatt legalább 5 tanulmányt kell elkészítenie, elsősorban a
disszertációja témájából;
b. az elkészült tanulmányokat meg kell jelentetni: szakmai tudományos folyóiratokban vagy
könyvkiadóknál, vagy az egyetem honlapján ill. más internetes honlapon;
c. kreditpont csak megjelent, vagy közlésre bizonyíthatóan elfogadott tanulmányért adható a
témavezető javaslata alapján.
(3) Választható:
a. egyéb kutatói, oktatás- és tudományszervezési feladatok (pl. recenzió készítése, lektorálás,
konferencián magyar vagy idegen nyelvű előadás tartása, oktatási segédanyag összeállítása,
szakmai tanulmánykötet szerkesztési munkái, konferenciaszervezés, gyűjtőmunka, stb.) a
témavezető javaslata alapján;
b. a választható kutatói tanegységekhez, azok teljesítését követően a Képzési tervben leírt
kreditek járnak.
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15. Témavezető-, cím- és kutatási téma változtatása
(1) Ha a hallgató és a témavezető közötti kapcsolat veszélyezteti a képzés és a fokozatszerzés
sikerét, vagy a témavezető önhibáján kívül feladatát ellátni nem tudja, valamint egyéb más
okból, a hallgató téma-, illetve témavezető-változtatást kezdeményezhet a DT-nél. A végleges
döntést a DI vezetőjének előterjesztése alapján az DT hozza meg.
(2) A doktori értekezés címe a témavezető vagy a hallgató kérésére, illetve a műhelyvita
javaslatára a DT jóváhagyásával módosítható a téma szűkítése és/vagy konkretizálása
irányába, de ez nem jelentheti a kutatási téma módosítását.
(3) A kutatási téma megváltoztatására kizárólag a DT jogosult, az új témavázlat
jóváhagyásával.
(4) A teljes képzés során egy esetben változtathatja meg a doktorandusz a témáját és a
témavezetőjét, aki a témát és annak témavezetését írásban igazolja.
(5) A kutatási-disszertációs szakaszban a doktorandusz érdemben nem változtathatja meg a
témáját.
16. Párhuzamos képzés, külföldi részképzés
(1) A hallgató — a DT engedélyével — más DI-ban párhuzamos képzésben vehet részt.
(2) A párhuzamos képzésben hallgatott tárgyak, illetve kutatási tevékenység elismeréséről a
témavezető javaslatára a DT dönt.
(3) A hallgató — DT engedéllyel — külföldi részképzésben vehet részt. A külföldi
részképzésben hallgatott tárgyak, illetve kutatási tevékenység elismeréséről a témavezető
javaslatára a DT dönt.
17. Vizsgaidőszak
(1) A doktorandusz a vizsgáit az egyetem által meghatározott vizsgaidőszakban teheti le.
(2) Külön méltánylást érdemlő esetekben (pl. külföldi távollét) a hallgató kérésére — a DI
vezetőjének engedélyével — a vizsga az adott félévben a vizsgaidőszak előtt is letehető. A
vizsgaidőszak végéig nem abszolvált vizsga esetén a tantárgyat a meghirdetésre kerülő
legközelebbi félévre kell átvinni.
(3) A hallgató a vizsgaidőszak megkezdése előtt 15 nappal tájékozódik és vizsgaidőpontot kér,
illetve vizsgára jelentkezik.
(4) Kreditpont csak sikeres vizsga letétele esetén írható jóvá.
18. Az ismeretek ellenőrzése
(1) A képzés során az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretanyag elsajátításának ellenőrzési
formáit a Mintatanterv rögzíti.
(2) Az ismeretek ellenőrzése az alábbi formákban történhet:
a.
a tanulmányi kötelezettség terén:
ab) kollokvium ötfokozatú minősítéssel;
ac) évközi értékelés ötfokozatú minősítéssel;
ad) gyakorlati jegy ötfokozatú minősítéssel;
b) a hallgatók bizonyos kurzusok vagy kutatási tevékenységek elvégzése után három fokozatú
(kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg) értékelést is kaphatnak, melyre a DI
vezetője adhat engedélyt.
(3) Az osztályzatot a komplex vizsgán a bizottság elnöke; kollokvium, évközi értékelés és
gyakorlati jegy esetén a vizsgáztató oktató adja és azt a leckekönyvben aláírásával igazolja.
(4) A sikertelen vizsgák ismétlésére az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában előírtak
a mérvadóak.
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A komplex vizsgára történő bocsátás feltétele a „képzési és kutatási” szakaszban szerzett
legalább 90 sikeres kredit. A komplex vizsga sikeres abszolválásával a hallgató a „kutatási és
disszertációs” szakaszba lép, amelyben elkészíti disszertációját (fokozatszerzési eljárás).
(5) A végbizonyítványt a doktorandusz leckekönyvében a DI vezetője írja alá.
(6) A hallgatói jogviszony megszűnik:
a képzés befejezésekor, az abszolutórium megszerzésével egyidejűleg;
a hallgató által írásban beadott lemondó nyilatkozattal, a benyújtást követő nyolcadik napon;
a DT határozata alapján elbocsátással, a határozat jogerőre emelkedésének napján;
a félév megkezdése előtti bejelentés saját hibából történő, két egymást követő elmulasztása
esetén törléssel;
ha a részére engedélyezett évhalasztás leteltét követően a következő tanulmányi időszakban
tanulmányait nem kezdi meg;
a felvételtől számított 72 hónap elteltével a hallgatói névsorból való törléssel;
a hallgató kérésére más egyetem doktori képzésére történő átjelentkezéssel.

19. A képzés lezárása
(1)
A doktori képzés a teljes képzés nyolc szemeszterében előírt valamennyi kötelező és
választható tárgyának felvétele és teljesítése valamint a kutatási és disszertációs feladatok
(240 kredit) igazolt elvégzése után az abszolutórium (végbizonyítvány) kiállításával és a
hallgatói jogviszony megszűnésével ér véget.
(2)
Az abszolutórium birtokában az elkészült disszertáció benyújtható és kérhető a védési
folyamat elindítása.
(3)
Az abszolutórium kiállításának, a doktori értekezés elkészítésének, benyújtásának,
továbbá a védés lebonyolításának szabályai megtalálhatók a Doktori Iskola Szabályzatában,
2016. 33.§ fejezet

2016.szeptember 20.
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