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Egyéni felkészülés utáni regisztráció doktori eljárásra
Az egyéni felkészülés
11. §
(1) Az egyéni felkészülés célja, hogy a hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben szerzett
fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel (vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű
végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel), jelentős oktatói és/vagy kutatói
gyakorlattal valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű
publikáció) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat
megszerzését. Az egyéni felkészülés alapján történő fokozatszerzést, mint kivételes eljárást,
csak különösen indokolt esetben lehet alkalmazni. Ezen indokokat a DI tanácsának a felvételi
eljárás során írásban rögzíteni kell. A DI szabályzatában kell előírni a komplex vizsgára
bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen
megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.
(2) A jelentkezés elfogadását a DI tanácsa a felvételi vizsga sikeres teljesítéséhez kötheti.
(3) A jelentkezés elfogadásával az egyéni felkészülő önköltséges hallgatói jogviszonyba kerül.
Egyéni felkészülők esetén a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsgára
történő jelentkezéssel és annak elfogadásával kezdődik. A jelentkezés elfogadásával egyidejűleg
a DI tanácsa kijelöli a komplex vizsga bizottságát és tárgyait. A jelentkezés elfogadását
követően az egyéni felkészülőnek komplex vizsgát kell tennie. A felvételt követő komplex
vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez tartozik.
(4) Az egyéni felkészülő mellé a DI tanácsa – a szakmailag illetékes DI témavezetői közül témavezetőt kér fel, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését.
(5) Az egyéni felkészülők csak a doktori képzés első két évének tanulmányi kötelezettségei
teljesítése alól kapnak felmentést, de a doktori (PhD) fokozatszerzés minden követelményét
teljesíteniük kell.
(6) Az egyéni felkészülésben résztvevők költségtérítést fizetnek, az ebből származó bevételek – DI
tanácsa rendelkezése szerint – a doktori képzés céljaira fordítandók. A költségtérítés mértékéről
és felhasználásáról a DI tanácsa dönt. A költségtérítés befizetésére az egyetem általános
szabályai vonatkoznak.
(7) Az egyéni felkészülés és fokozatszerzés részletes feltételeit a DISZ tartalmazza.
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Egyéni felkészülés keretében az a személy kérheti a doktorjelölté történő befogadására vonatkozó
előzetes felmérést, aki
a.) mesterfokozatot szerzett a DI kutatási területein,
b.) legalább 6 éves kutatói / oktatói / klinikai gyakorlattal rendelkezik.
c.) Teljesítette a doktori képzés e formájára vonatkozó követelményeit az alábbiak szerint:
- Eddigi publikációs tevékenységében legalább 6 idegen nyelvű közlemény szerepel, melyek közül
legalább 3 a tervezett értekezés alapját képezi, és közülük 2 első szerzős. - Legalább 2, a
tervezett értekezéshez kapcsolódó magyar nyelvű közleménye van. Az angol és magyar nyelvű
közleményekre egyaránt vonatkozik annak a feltételnek a teljesítése, miszerint impakt faktorral
rendelkező, lektorált folyóiratban kell megjelenniük, lektorált szakcikként,
valamint az értekezés alapját képező publikációk halmozott IF- eléri a 3-at, továbbá csak az MTMT
Q1-Q4 folyóiratokban megjelent publikációk fogadhatók el.
- Rendelkezik legalább államilag elismert, B2 vagy annak megfelelő szintű, középfokú angol és a
szakterülete irodalmának megismeréséhez elégséges, de legalább alapfokú második
nyelvismerettel.
Az egyéni felkészülés és fokozatszerzés további, eljárási szabályozását a DISZ D04 sz. űrlapja
tartalmazza.
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