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1. A doktori program és a képzési formák 
 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája (további-

akban: Doktori Iskola) egységes, állam- és jogtudományi doktori programot mű-

ködtet. A doktori program két képzési formában valósulhat meg:  

1. szervezett, nappali tagozatos képzés és  

2. egyéni felkészüléses képzés.  

2. A szervezett képzés 

2.1. A szervezett képzés szakaszai 
 
A szervezett képzés programja két periódusra és nyolc szemeszterre tagolódik. A 

hallgatók az oktatási-képzési periódusban (az első négy szemeszterben) elsősorban 

kötelező előadások és szabadon választható szemináriumok látogatásával sajátít-

ják el a fokozat megszerzéséhez nélkülözhetetlen és magas szintű állam- és jogtu-

dományi ismereteket. Témavezetőjük segítségével viszont már ekkor elkezdik az 

önálló tudományos tevékenységre való felkészülést. A szervezett képzés második, 

kutatási és disszertációs szakasza ezekre az alapokra épül: a hallgatók tevékenysége 

ekkor már nem a tananyag és a szakismeretek elsajátítására, hanem az egyéni ku-

tatómunkára, a kutatási részeredmények konferenciai előadások és tudományos 

közlemények formájában történő közzétételére, illetve a doktori értekezés elkészí-

tésére koncentrált. Alapelv, hogy a doktori képzés egészének a tudományos kutatás nívó-

ján és módszertani megalapozásán kell nyugodnia.  

2.2. Az oktatási-kutatási képzési szakasz 
 
A kötelező tantárgyak az egyetemi iskolarendszerű képzés kulcsfontosságú ele-

meinek figyelembe vételével kerülnek megállapításra. Elsajátításuk az „alapkép-

zés” mélységét és problémaérzékenységét messze meghaladó tudást és széles ku-

tatói látókört biztosít a jövő állam- és jogtudósai számára. A Doktori Iskola min-

den szemeszterben meghirdeti az arra esedékes (őszi, illetve tavaszi) kötelező 

kurzusokat. Mivel összesen 10 kötelező tantárgyat kell teljesíteni 4 félév alatt, cél-

szerű szemeszterenként legalább 2-3 kötelező tantárgy felvétele. 

 
A kötelező kurzusokon felül, a hallgatók számos alternatív tantárgy (közülük né-

hány idegen nyelven folyik) felvételével bővíthetik tudásukat. A Doktori Iskola 

minden szemeszterben legalább öt szabadon választható tárgyat hirdet meg ak-

ként, hogy ugyanaz a tárgy egymást követő tanévekben nem kerül kiírásra. Mivel 

összesen legalább 14 szabadon választható tantárgyat kell teljesíteni 4 félév alatt, 

célszerű szemeszterenként legalább 3-4 alternatív tantárgy felvétele. 
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A számonkérés a kötelező tantárgyak és a választható alternatív tárgyak esetében 

a részvétel, illetve a doktorandusz kutatási témájának a kurzus tematikájával való 

összefüggésekről szóló, a kurzus oktatójával együtt szabadon kialakított témáról 

készült beszámoló (kisdolgozat; jogeset-elemzés; kommentár; írásos tanulmány), 

kiselőadás formáját ölti. Kivételes esetben, a tematika szerint vizsgakötelezettség 

is előírható, azonban ez a forma nem jellemző doktori iskolánk képzésében.  

 
A kurzuskínálat az alábbiakban kétféle áttekintésben, egyrészről tételes felsoro-

lásban, másrészről szemeszterek szerinti (őszi-tavaszi) bontásban jelenik meg.  

Kötelező kurzusok az őszi szemeszterben (1. és 3. félév) 

  

 A társadalom- és jogtudományi megismerés  

sajátosságai és kutatásmódszertana 

Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc.,  

Prof. Dr. Takács Péter, CSc. 

Hatalommegosztás: erős állam – 

 alkotmányos korlátokkal 

Prof. Dr. Stumpf  

István, PhD. 

A bizonyítás aktuális kihívásai  

a bűnügyi tudományokban 

Prof. Dr. Kovács  

Gábor, PhD. 

Az európai integráció  

fejlődése 

Prof. Dr. Lévayné Dr.  

Fazekas Judit, CSc., 

Nemzetközi 

 versenyjog 

Dr. Szegedi  

András, PhD.  

  

Kötelező kurzusok a tavaszi szemeszterben (2. és 4. félév)  

  

Összehasonlító  

alkotmányjog 

Prof. Dr. Kukorelli  

István, DSc. 

A központi és a helyi  

közigazgatás 

Prof. Dr. Patyi  

András, PhD. 

A nemzetközi jog  

intézményrendszerének fejlődése 

Prof. Dr. Lamm Vanda, akadémikus 

Prof. Dr. Sulyok Gábor, PhD. 

Az állam szuverenitása  

és legitimitása 

Prof. Dr. Takács  

Péter, CSc. 

A jogrendszer fogalma és tagozódásának  

jog- és államelméleti alapjai 

Prof. Dr. Szigeti  

Péter, DSc. 

Standardok szerinti (tesztközpontú)  

értelmezés az alkotmányjogban 

Dr. Erdős  

Csaba, PhD. 
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 Választható kurzusok az őszi szemeszterben (1. és 3. félév) 

  

Az összeha- 

sonlító jog 

Prof. Dr. Földi 

 András, DSc. 

Fejezetek az európai  

büntetőjog történetéből 

Prof. Dr. Mezey  

Barna, DSc. 

A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és 

szerepe a modern közigazgatásban 

Prof. Dr. Patyi  

András, PhD. 

Alapjogok  

a magánjogban  

Prof. Dr. Lenkovics  

Barnabás, CSc.  

A Kereskedelmi Világszervezet és az  

Európai Unió jogának kapcsolata 

Dr. Horváthy  

Balázs, PhD. 

Magyar alkotmány- 

fejlődés 1989 után 

Prof. Dr. Smuk  

Péter, PhD.  

Human Rights  

Law and Practice 

Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus, 

Prof. h. c. Orton, Frank 

Nemzetiségi  

autonómia 

Dr. Korhecz  

Tamás, PhD. 

Politikai szocializáció –  

Pártbázisok – Kormányzás 

Prof. Dr. Stumpf  

István, CSc. 

Cseh és szlovák  

közigazgatási jogi alapok 
Dr. Hulkó Gábor, PhD. 

Oktatási és tanulmány- 

írási módszertan 

Prof. Dr. Smuk  

Péter PhD. 

A magyar állam- és jogfejlődés  

az újkortól a XX. század közepéig 

Dr. Révész T.  

Mihály, CSc. 

A nemzetközi gazdasági és  

pénzügyi intézmények 

Dr. Milassin  

László, PhD. 

Az emberi jogok védelmi  

rendszereinek fejlődése 

Prof. Dr. Lamm  

Vanda akadémikus 

Jogszabály előkészítés,  

reguláció és dereguláció 

Prof. Dr. Verebélyi  

Imre, DSc. 
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Választható kurzusok a tavaszi szemeszterben (2. és 4. félév)  

  

Jogracionalizáció  

és jogfejlődés 

Prof. Dr. Szigeti  

Péter, DSc. 

Az alkotmánybírás 

-kodás modelljei 

Prof. Dr. Kukorelli  

István, DSc. 

A magyar államélet  

klasszikusai 

Dr. habil. Egresi  

Katalin, PhD 

Kommunikációs jogok  

fejlődéstörténete 

Dr. Révész T.  

Mihály, CSc. 

A nemzetközi béke és  

biztonság alapkérdései 

Prof. Dr. Sulyok  

Gábor, PhD. 

Az elektronikus  

kereskedelem 

Dr. Milassin  

László, PhD. 

A piaci közszolgáltatások  

közigazgatási, szakigazgatási alapjai 

Dr. Lapsánszky  

András, PhD. 

Az európai magánjog  

egységesítésére irányuló törekvések 

Prof. Dr. Lévayné  

Fazekas Judit, CSc. 

Jog és  

irodalom 

Dr. habil Fekete  

Balázs, PhD. 

Egészségügyi  

bűncselekmények 

Prof. Dr. Kovács  

Gábor, PhD. 

Mediation in Civil Law  

Processes 

Prof. h. c.  

Orton, Frank 

Bevezetés a jog  

Közgazdaságtani elemzésébe 

összehasonlító aspektusokkal 

Dr. Deli  

Gergely, PhD. 

A genetika és jog  

kapcsolódási pontjai 

Dr. Nogel  

Mónika, PhD. 

A bírói gyakorlat  

kritikai elemzése 

Prof. Dr. Bencze  

Mátyás PhD. 

Platform- 

jog 

Dr. Ződi  

Zsolt PhD. 
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2.3. A doktori komplex vizsga 
Komplex vizsgára kérelme alapján akkor bocsátható a szervezett képzésben részt 

vevő doktorandusz, ha a képzési és kutatási szakaszban megszerezhető 132 kre-

ditponttal rendelkezik. Különös méltánylást érdemlő helyzetben a 132 kreditpont 

20%-a a kutatási és disszertációs szakaszban is teljesíthető. (A kreditpontok részle-

tezését a „doktori iskola hallgatóinak előmenetele és szakmai teljesítményük mé-

rése” c. pont tartalmazza.) 

  
A komplex vizsga egyik eleme a tudomány- és ismeretelméleti, illetőleg 

kutatásmódszertani ismeretekről történő számadás. Másik eleme a kutatási témához 

igazodó – tehát témaspecifikus – a doktorandusz szaktárgyaihoz kapcsolódó elméleti 

vizsgaelem teljesítése. Ezen felül a komplex vizsga részét képezi a hallgató írásban 

beadott dolgozata, amely fő kutatási témájához kapcsolódik vagy annak önállóan 

elbírálható része. A dolgozat terjedelme minimum kettő, legfeljebb három szerzői 

ív. A doktori komplex vizsga további eleme, hogy a hallgató kutatási témája egészé-

nek tervezetét, vezérlőelveit, módszertanát ismertesse. Egészében a komplex vizsgán a 

doktorandusznak bizonyítania kell kutatói alkalmasságát és a már elért eredmé-

nyeit.  

 
A komplex vizsga elméleti része alatt számon kérhető tantárgyak listája:  

- A társadalom- és a jogtudományi megismerés sajátosságai és kutatás-

módszertana;  

- A hallgató kutatási témájához kapcsolódó két szaktárgy, melyről a hall-

gató komplex vizsgára történő jelentkezésében megjelölt kutatási téma 

tükrében a Doktori Iskola dönt. Az érintett két szaktárgyról és a vizsgával 

érintett kérdéskörökről a Doktori Iskola a hallgatót a komplex vizsga 

időpontját megelőzően írásban értesíti a felkészüléshez szükséges kellő 

időben.  

 

2.4. A kutatási és disszertációs szakasz 
 

A doktori képzés második szakaszába lépésének feltétele a doktori komplex vizs-

ga (lásd a 2.3. pontot) sikeres teljesítése. A kutatási és disszertációs szakasz célja a 

doktori fokozatszerzéshez szükséges – a képzési és kutatási szakaszban nem telje-

sített – publikációk és konferencia-részvételek megvalósítása, valamint a doktori 

értekezés elkészítése.  

 
A szervezett képzés az abszolutórium megszerzésével zárul, amelyre 8 félév áll a 

doktorandusz rendelkezésére. 
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3. Az egyéni képzés 
Az egyéni képzésben az a hallgató vehet részt, aki sikeresen teljesítette a bizottság 

előtt lezajló komplex vizsga követelményeit. Az egyéni felkészüléses képzésen részt 

vevő hallgató a doktori komplex vizsga teljesítésével lép be a kutatási és disszer-

tációs fázisba, azonosan a szervezett képzésben részt vevő hallgatókkal.  

 
A szervezett képzés az abszolutórium megszerzésével zárul, amelyre 4 félév áll a 

doktorandusz rendelkezésére. 

4. A doktori iskola hallgatóinak előmenetele és szakmai teljesít-
ményük mérése  

4.1. Áttekintés 
A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. Az 

abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzéséhez összesen 240 kreditpont meg-

szerzése szükséges.  

A megszerzendő kreditpontok és teljesítésük ütemezése szervezett képzés ese-
tén: 

Követelmény 

(tevékenység) 

Kredit- 

érték 

Teljesítés 

ütemezése 

Tantárgyak (fő- és választható tárgyak) tel-

jesítése, vizsgák letétele, amelyből 

min.  
116 

első 4 félév Kötelező tantárgyak (10 db) 60 

Szabadon választható  

tárgyak (legalább 14 db) 

min. 
 56 

Konzultáció a téma- 

vezetővel 1-8. 
32 félévente 4 kredit 

Publikáció, konferencia,  

oktatás, kutatás, egyebek, amelyből 
92 egyéni 

Publikáció, konferencia 

rRészvétel és egyebek 

min.  
50 

abszolutóriumhoz 

a megfelelő szám és kredit 

Oktatásban és/vagy  

kutatásban való részvétel 

max.  
45 

nem kötelező 

Doktori szeminárium 10 nem kötelező 

ÖSSZESEN min. 240 
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 A megszerzendő kreditpontok és teljesítésük ütemezése egyéni képzés esetén: 

Követelmény 

(tevékenység) 

Kredit- 

érték 

Teljesítés 

ütemezése 

„Komplex vizsga”  116 
a komplex vizsgával automa-
tikusan megszerzett kreditek  

Konzultáció a  
témavezetővel 1-4. 

16 

Konzultáció a  
témavezetővel 5-8. 

16 félévente 4 kredit 

Publikáció, konferencia,  
oktatás, kutatás, egyebek, amelyből 

92 egyéni 

Publikáció, konferencia  
részvétel és egyebek  

min. 
50 

abszolutóriumhoz 
a megfelelő szám és kredit  

Oktatásban és/vagy kutatásban  
való részvétel 

max. 
45 

 nem kötelező 

Doktori szeminárium 10 nem kötelező 

ÖSSZESEN min. 240 
 

 

4.2. A kötelező és szabadon választható tantárgyak, kurzusok értékelése 
Szervezett képzésben részt vevő hallgató ebből legalább 132 kreditpontot szerez-

het meg a képzési és kutatási fázisban a kötelező és szabadon választható kurzu-

sok teljesítésével. A kötelező tantárgyak sikeres teljesítéséért tárgyanként 6 kre-

ditpont szerezhető, míg a szabadon választható kurzusok teljesítéséért kurzuson-

ként 4 kreditpont jár. A szervezett képzésben végzett egyéni kutatási tevékenység 

– a témavezetői írásbeli értékelés fényében – félévenként 4 kreditponttal ismerhető 

el (konzultáció a témavezetővel c. tárgy). Részletezve: 

- 10x6 kreditpont a kötelező tantárgyakért; 

- legalább 14x4 kreditpont a szabadon választható tantárgyakért; 

- 4x4 kreditpont az önálló kutatási tevékenységre való felkészítő, „konzultá-

ció a témavezetővel” c. kurzusokért 

 
A kötelező és a szabadon választható tárgyak értékelése háromfokozatú (jól meg-

felelt/megfelelt/nem felelt meg) minősítéssel történik. Az önálló kutatási tevé-

kenységre felkészítő, konzultáció a témavezetővel 1-8. c. tantárgyakat a témaveze-

tő értékeli a féléves konzultáció intenzitása, eredményessége alapján, ötfokozatú 

minősítéssel.  

 

Az egyéni képzésben részt vevő hallgató a képzési és kutatási fázisban megsze-

rezhető 132 kreditpontot a sikeres felvételivel (komplex vizsgával) automatikusan 

megszerzi. 
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4.3. A publikációs és egyéb szakmai tevékenységek értékelése 
A publikációval, konferencia előadással, oktatással, kutatással, és egyéb értékelhe-

tő teljesítményekkel megszerezhető 92 kreditpont belső összetétele a hallgató vá-

lasztása és lehetőségei szerint az alábbi szabályok figyelembevételével történhet, 

azzal a megkötéssel, hogy a publikációkra és konferencia előadásokra vonatkozó 

minimum darabszámot és kreditértéket teljesíteni kell. 

 

4.3.1. A publikációkra vonatkozó előírások 
A hallgatók kötelesek önálló tudományos munkásságukat tudományos közlemé-

nyekkel, így különösen tanulmányokkal vagy más módon igazolni, bemutatni. A 

tudományos publikációkat a hallgatók kötelesek vezetni a Magyar Tudományos 

Művek Tárában (MTMT). Az adatbázis kezelésében a doktori iskola titkársága se-

gítséget nyújt.  

 
Az abszolutórium megszerzéséhez 

a) legalább négy magyar nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb 
publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföld-
ön), valamint 

b) legalább kettő idegen nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb 
publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföld-
ön) 

szükséges. 
 

Tudományos publikációs tevékenység alapelemeinek meghatározása: 
 

a) Tudományos publikáció: a tudományos folyóiratban, tanulmánykötetben, 

könyvként, konferenciakötetben meg-jelent írásos munka lehet (min. 20 

000 leütés, azaz ½ szerzői ív terjedelmű, kivételesen indokolt esetben 

azonban ennél kevesebb is lehet, pl. a publikációs fórum terjedelmi korlá-

tai), amely csak akkor vehetők figyelembe, ha már megjelent, vagy szer-

kesztőbizottsági visszajelzés igazolja, hogy közlésre elfogadták, és melyik 

számban fog megjelenni. 

b) Szakmai tudományos folyóirat alatt, olyan kiadványt kell érteni, amelynek 

van szer-kesztőbizottsága, a dolgozatokat lektorálják. A folyóirat lehet 

nyomtatott, elektronikus, illetve CD-n megjelentetett, de e két utóbbi eset-

ben is rendelkezni kell az előzőekben leírt kritériumokkal. Folyóiratban 

megjelent publikációnak számít a hazai és nemzetközi konferenciák kiad-

ványaiban teljes terje-delmében megjelent dolgozat, ha az adott kiadvány 

rendelkezik a folyóiratra előírt feltételekkel. 

c) A doktori iskola által elfogadott folyóiratok listája az MTA IX. osztálya Ál-

lam-és Jogtudományi Bizottsága által közzétett folyóiratlistához igazodik, 
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a listán nem szereplő folyóiratok tudományos értékével kapcsolatos kétség 

esetén a TDT dönt. 

d) Tanulmánykötet alatt azt a könyvként megjelent művet értjük, aminek van 

egy, vagy több szerkesztője, a tanulmányok lektorálásra kerültek, megfele-

lő könyvészeti kellékkel rendelkeznek (ISBN-szám, kiadó, kiadás éve, he-

lye) rendelkeznek, és egyértelműen elkülönülnek az egyes tanulmányok, 

azok szerzője feltűntetésre kerül, pontosan beazonosítható. 

e) Könyv akkor tekinthető tudományosnak, ha tartalmaz új tudo-mányos 

eredményeket, illetve szintetizáló jelleggel, új személettel foglal össze va-

lamely szakterületet. Egy szakkönyv (v. könyvrészlet) tudományos telje-

sítményként való elfogadásáról a TDT dönt. Alapfeltétele, hogy lektorált 

legyen, és hivatalosan terjesztésre kerüljön. A könyvnek rendelkeznie kell 

minden könyvészeti kellékkel: ISBN-szám, kiadó megnevezése, kiadás he-

lye, kiadás éve. 

f) A szakmai teljesítmények értékelése – minőségük és terjedelmük alapján – 

maximált kreditpontok szerint történik. A kreditpontok min. 20 000 karak-

ter terjedelmű teljesítményekért adhatók. A TDT döntése alapján az ½ ív 

terjedelmet el nem ért publikációs teljesítmények a jelzett kreditpontok 20-

90%-ával értékelhetők, az azt meghaladókért – a maximum értékig – ará-

nyosan több kreditpont is adható. 

Folyóiratcikk kreditértéke: 

Folyóirat besorolása Nemzetközi Hazai 

Listán szereplő 12 7 
Listán nem szereplő 6 4 

Tudományos könyv, könyvrészlet kreditértéke: 

  ívenként maximum 

Idegen nyelvű 8 20 
Magyar nyelvű 6 18 

Egyéb teljesítmények kreditértéke: 

  ívenként maximum 

Könyv, tankönyv (idegen 
nyelvű:  kétszeres szorzó) 

5 10 

Jegyzet 3 10 
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Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó kreditpontok értéke: 

2 szerző esetén 60%-a   
a fenti pontszámoknak 3 szerző esetén  40%-a 

4 vagy több szerző esetén 30%-a 

 
A független hivatkozás értéke 1 kredit tanulmányonként. 

 

4.3.2. Konferencián való részvételre vonatkozó előírások 

Az abszolutórium megszerzéséhez 

a) legalább négy konferencián való előadással igazolt részvétel, ebből 

b) legalább egy idegen nyelven tartott előadás, nem magyar anyanyelvűek-

nek legalább egy Magyarországon és legalább egy külföldön tartott elő-

adás 

szükséges. 

 

A  részvétel igazolása meghívóval, programfüzettel, illetve a szervezői igazolással 

történhet az előadás diasorának és/vagy absztraktjának csatolálásával. A részvé-

tel finanszírozása a hallgató feladata, illetve egyetemi és egyéb támogatások 

igénybevételéhez a doktori iskola segítséget nyújt. 

 

Konferencia-előadások kreditértéke 

hazai konferencia-előadás  
magyar nyelven 

6 

nemzetközi konferencián, de Magyarországon  
idegen nyelven tartott előadás 

6 

külföldi konferencián  
idegen nyelven tartott előadás 

8 

 

4.3.4. Az oktatásban való részvétel szabályai 
 

A Doktori Iskola a tudományos és az oktatási tevékenységet kölcsönösen hasz-

nosnak tekintik, ezért kreditpontokkal jutalmazza a felsőoktatásban, a doktoran-

dusz szakmai témájához kapcsolódó, folyamatos oktatási tevékenységet (előadá-

sok, szemináriumok, etc. órarend szerinti tartását). Az oktatási tevékenység szak-

mai tudományos programnak való megfeleléséről a témavezető nyilatkozik.  

 

Az oktatási tevékenység a fogadó intézménytől az oktatásban való részvételről 

szóló igazolással, lehetőség szerint az oktatási munkáról és az aktivitásról szóló 

tanszékvezetői vélemény csatolásával számolható el.  
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Oktatásban való részvétel kreditértéke 

nappali képzésben előadás egy szemesz-
teren át 

4/tantárgy 
(kurzus) 

de félévente  
összesen  
legfeljebb 8 

nappali képzésben gyakorlat egy sze-
meszteren át 

2/tantárgy 
(kurzus) 

évfolyam- és szakdolgozati konzultáció 
három hallgatóig 

1/félév 

évfolyam- és szakdolgozati konzultáció 
három hallgató felett 

2/félév 

távoktatás, levelező képzés 
2/tantárgy 
(kurzus) 

 

Külföldön oktatásban való részvétel (tantárgy címe, tematikája, igazolás a tan-

székvezetőtől az oktatásról) való részvétel kétszeres szorzóját adja a fenti kredi-

teknek. Külföldön tartott egyetemi előadások, vagy egy-egy szeminárium értéke-

lésre kerül, megfelelő igazolás alapján, beszámítható az oktatásnál. 

 

4.3.5. Kutatásban való részvétel szabályai, kreditértéke 
 

Hazai kutatóintézetben, felsőoktatási intézményben, vagy 
valamilyen elismert (akkreditált) kutatóhelyen bonyolított 

kutatási programban való részvétel 

legalább 
5/program 

Külföldi kutatóintézetben, felsőoktatási intézményben, vagy 
valamilyen elismert (akkreditált) kutatóhelyen bonyolított 

kutatási programban való részvétel 

legalább 
10/program 

Nemzetközi programban (több ország részvétele, finanszí-
rozás nem Magyarországról történik) való részvétel 

legalább 
15/program 

Önálló kutatási program elnyerése és bonyolítása 
legalább 
20/program 

 
A részvételt a program vezetője igazolhatja a feladat megnevezésével, a részvétel 

időtartamával és a kutatási produktum (részjelentés, résztanulmány, adatfeldol-

gozás, interjúk, stb.) megjelölésével. A pontos kreditértékeket a Doktori Iskola ve-

zetője határozza meg, a kutatási program jellege és eredményessége alapján. 

4.3.6. Külföldi tanulmányút beszámítása 

Az egyéni kutatómunkához kapcsolódó külföldi tanulmányút elszámolható, an-

nak mértéke függ az időtartamtól (1 hónapnál rövidebb 6 kredit, 1-3 hónap között 

10 kredit, 3 hónapnál hosszabb 14 kredit). 

 

Külföldön nyári egyetemen, vagy speciális szemináriumon való részvétel elszá-

molható kutatómunkának, a rendező akkreditált felsőoktatási intézmény igazolá-

sa alapján az ajánlott kreditérték beszámításra kerül. 
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4.3.7. Doktori (kutatói) szeminárium 

Doktori (kutatói) szemináriumot a doktoranduszok oktatóik és egymás előtt tar-

tanak meg, beszámolva kutatásaik részeredményeiről, elvi-kutatásmódszertani tö-

rekvéseikről. Doktori szemináriumok tartására minden évben tavasszal van lehe-

tőség, a Doktori Iskola vezetője által meghatározott időszakban. Doktori (kutatói) 

szeminárium tartása 10 kreditpont. A doktori (kutatói) szeminárium tartása opci-

onális. 

4.3.8. Egyéb teljesítmények beszámítása 

A doktori iskola egyéb teljesítményekért is adhat 2-8 kreditpontot. Egyéb teljesít-

ményként számolható el különösen – de nem kizárólagosan – a külföldi vagy ha-

zai vendégelőadók által tartott tudományos szakmai előadásokon történt leigazolt 

aktív részvétel. Az egyéb teljesítmények beszámításáról, a hozzájuk kapcsolódó 

kreditértékről a témavezető állásfoglalása alapján a Doktori Iskola vezetője dönt. 

5. A hallgatók önértékelése 
A hallgatóknak minden tanév végén írásos önértékelést kell készíteniük a Doktori 

Iskola honlapján közzétett formanyomtatvány használatával. Az önértékelés az 

iskola tevékenységéről alkotott véleményt is tartalmazza. 

 


