DOKTORI ISKOLA

SZFE Doktori Szabályzat
5. sz. melléklet

HALLGATÓI SZERZŐDÉS
ÖNKÖLTSÉGES DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐK SZÁMÁRA
Amely szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött
(1) egyrészről ………………., születéskori neve: ………………, anyja neve:
…………………….,
született:……………………………..,
személyi
igazolvány száma:…………….., ………………………… szám alatti lakos (a
továbbiakban: Doktorandusz),
(2) másrészről a Színház- és Filmművészeti Egyetem (székhely: 1088
Budapest, Vas u. 2/C, OM azonosító: FI54876, képviseli: Dr. M. Tóth Géza
rektor, a továbbiakban: Egyetem) (a továbbiakban a Doktorandusz és az
Egyetem együttesen: Felek) között
a Doktori Iskolában a 201……/201…. tanév …… félévétől kezdődően
önköltséges képzésben történő részvétel tárgyában az alulírott helyen és időben
az alábbi feltételek szerint:
1. Az Egyetem vállalja és biztosítja a Doktorandusz oktatásának
megszervezését és a fokozatszerzési eljárás lebonyolítását a képzésre
vonatkozó érvényben lévő képzési terv szerint.
2. A Doktorandusz joga, hogy
a) igénybe vegye a felsőoktatási intézményben rendelkezésre álló
eszközöket, létesítményeket, szolgáltatásokat (könyvtár, számítástechnikai
eszközök, sport- és szabadidő-létesítmények, egészségügyi tanácsadás stb.),
b) látogassa a felsőoktatási intézmény által szervezett előadásokat,
szemináriumokat, gyakorlati foglalkozásokat, mesterkurzusokat,
c) teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást nyújtsanak részére,
d) állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő
ellátásban részesüljön,
e) részt vehessen a felsőoktatási intézmény kutató, fejlesztő
tevékenységében,
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f) tudományos, kutatói ösztöndíjban részesüljön a Hallgatói
követelményrendszerben meghatározott módon,
g) külföldi ösztöndíjprogramban ( pl. Erasmus) vegyen részt,
h) tudományos, művészeti célú pályázatot nyújtson be, tudományos,
művészeti eredményét közzétegye, doktori értekezésének témáját
megválaszthassa,
i) szüneteltesse hallgatói jogviszonyát,
j) vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen,
k) doktorandusz jogviszonya időtartamára nappali tagozatos diákigazolványt
vehessen igénybe.
3. A Doktorandusz kötelezettséget vállal az Egyetem Doktori Szabályzata
(továbbiakban Szabályzat) szerint őt terhelő kötelezettségek teljesítésére,
különös tekintettel az alábbiakra:
a) A tanterv szerinti tantárgyi követelmények teljesítése a teljes
tanulmányi időszakra vonatkozóan.
b) A képzés időtartama alatt minimum 240 kredit megszerzése, az
összesített kredittáblázatban szereplő módon.
c) A komplex vizsgára és a védésre történő jelentkezéshez szükséges
alkotások és /vagy kutatási eredmények bemutatása, a doktori komplex vizsga
letétele, a doktori értekezés elkészítése és leadása a fokozatszerzési eljárás
kezdetétől számított 3 éven belül.
d) A fokozatszerzéshez előírt két idegen nyelvismeret igazolása a
Szabályzatban megadott módon.
A Doktorandusz tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt kötelességei
elmulasztásából az őt ért hátrányért az Egyetem semminemű felelősséget
nem vállal.
4. A foglalkozások helye: az Egyetem 1088 Budapest, Vas u. 2/D. alatti
épülete.
5. A Doktorandusz tudomásul veszi, hogy a képzés önköltséges,
időtartama 8 (nyolc) félév. A képzés időtartama – a félévhalasztásokat is
beleértve – akkor sem haladhatja meg a 72 hónapot, ha az abszolutórium
megszerzését a kreditek hiánya akadályozza meg.
6. A Doktorandusz az év folyamán felszabaduló üres állami ösztöndíjas
helyre átsorolható egy tanév időtartamára, a Doktori Tanács döntése
alapján. Ebben az esetben a felek új szerződést kötnek, és jelen szerződés
egyidejűleg hatályát veszíti.
7. Önköltséges képzésben a Doktorandusz az önköltség mellett külön díjat
nem fizet, továbbá állami támogatásban nem részesül. Ugyanakkor
költségként viseli a Doktori Szabályzat 7. számú mellékletében szereplő
díjakat és térítéseket, kiemelten a komplex vizsga, a házi védés és a védés,
valamint az oklevél kiállításának díját.
8. A Doktorandusz vállalja a képzés költségének Egyetem részére az
Egyetem
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átutalással, vagy az egyetem pénztárában, ill. csekken határidőre történő
befizetését, és az azt igazoló bizonylatnak az Oktatásszervezési Osztályon
történő bemutatását.
9. Az önköltség ……. Ft, azaz ………… forint/félév.
10. Az önköltség fedezetet nyújt annyi tárgy felvételére, amelynek
teljesítésével a megszerzett kreditek száma maximum 10 %-kal, azaz tíz
százalékkal (tehát maximum huszonnéggyel) lépi túl az előírt 240
(kettőszáznegyven) kreditet. Ezt meghaladó tantárgyfelvétel esetén a
Doktori Szabályzat 7. sz. melléklete iránymutató az önköltség mértékéről.
11. A tanulmányait önhibájából – ide nem értve a gyermekszülésre, vagy
legalább az egy hónapot egybefüggően meghaladó igazolt kórházi
ápolással járó betegségre történő hivatkozást – megszakító Doktorandusz
a befizetett önköltségből visszatérítést nem kaphat. Vis maior estén a
Doktori Tanács döntése a mérvadó. A tanulmányait gyermekszülésre, vagy
legalább az egy hónapot egybefüggően meghaladó, igazolt kórházi
ápolással járó betegségre hivatkozással megszakító doktorandusz a
befizetett önköltségből visszatérítést a Doktori Tanács döntése alapján
kaphat.
12. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53/A. § (1)
bekezdése szerint a doktori értekezés és tézisei elektronikus, és
nyomtatott formában történő nyilvántartásáról, és teljes terjedelmű
nyilvánosságra hozataláról a fokozatot odaítélő Egyetem gondoskodik. A
Doktorandusz doktori értekezését a Doktori Szabályzat 11. melléklete
alapján köteles elkészíteni. A házi védésre szánt változatot 3 spirálozott
formában és elektronikus adathordozón, az alkotással vagy annak
audiovizuális dokumentációjával együtt legkésőbb az abszolutórium
megszerzését követő 6 hónapon belül, a végleges értekezést és a
tézisfüzetet a fokozatszerzésre rendelkezésre álló három év letelte előtt a
11. számú melléklet szerint adja át az az Egyetem Doktori Irodájában. Az
értekezés leadására nem lehet haladékot kérni.
13. A doktori képzés és fokozatszerzési időszak alatt az egyetemen készült,
valamint a doktori értekezés részeként benyújtott alkotás(ok)ra az
egyetemen érvényes szerzői jogi szabályozás érvényes.
14. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés
bármely része, vagy bármely rendelkezése érvénytelen, vagy utóbb
érvénytelenné válik, ez a körülmény a szerződés egyéb, érvényes
rendelkezéseire nincs kihatással, az azokból fakadó jogok és
kötelezettségek a Feleket továbbra is megilletik, illetve terhelik.
15. A Doktorandusz jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a
Szerződésben hivatkozott valamennyi szabályzat tartalmát ismeri.
16. A jelen Szerződés által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor
érvényben lévő felsőoktatásról szóló törvény, a doktori iskolákról, a
doktori eljárások rendjéről, és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet, valamint a helyébe lépő jogszabályok, továbbá a Színházés Filmművészeti Egyetem Szenátusa által elfogadott Doktori Szabályzat,

1088 BUDAPEST, VAS UTCA 2/C

+36 1 338 4727

WWW.SZFE.HU

és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók. A Doktori Szabályzat módosítása esetén a tájékoztatás a
Doktori Iskola feladata.
17. A felek megállapodnak, hogy bármely, a jelen Szerződés
értelmezésével összefüggő, a jelen Szerződésből, vagy annak
megszegéséből származó vita, igény tekintetében megkísérlik jogvitájukat
elsősorban
közvetlen
tárgyalásaik
során
tisztázni.
Ennek
eredménytelensége esetén a Felek az egyetem székhelye szerinti bíróság
illetékességét kötik ki.
18. Jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 201…….......................................................

______________________
Doktorandusz
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Dr. M. Tóth Géza
rektor
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