DOKTORI ISKOLA

SZFE Doktori Szabályzat
7. sz. melléklet
A doktori eljárás díjai – 2016/2017-es tanév
A doktori képzésben részt vevő, ösztöndíjas doktoranduszok egy főre
meghatározott támogatása:
a) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év,
b) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év,
c) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés eseten egyszeri 400 000 Ft.
(Nftv. 114/D. § (1))
A 2016/2017-es tanévben az önköltség 180 EFt/félév. Az önköltséget elsőévesek
esetén a beiratkozást megelőzően kell befizetni. A féléves díjat a Doktori Tanács
határozza meg minden tanév kezdetén.
A doktoranduszok 240 kreditet gyűjtenek össze nyolc féléves képzésük során.
Amennyiben valamely intézmény a térítést átvállalja, erről a beiratkozást
megelőzően, illetve a tanulmányi félévek első hetében az Oktatásszervezési
Osztály értesíti a Pénzügyi Osztályt, hogy a számla időben rendelkezésre álljon.
Az egyéni felkészülők félévente megszabott díjat fizetnek a komplex vizsga és
a védés díján felül.
Az egyéb térítési díjak az alábbiak:
(Az okiratok első alkalommal történő kiszolgáltatása, valamint a vizsgák letétele
és egy alkalommal való ismétlése az állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók
részére ingyenes.)
Díj típusa
Összege
Eljárási díjak:
Jelentkezési díj

7000 Ft

A komplex vizsga díja

50000 Ft

A komplex vizsga ismétlésének díja

25000 Ft

A doktori értekezés védési díja

100000 Ft

A doktori oklevél díja

6000 Ft

A doktori oklevél kiállítási díja

3500 Ft

Adminisztrációs díjak:
Leckekönyv kivonat

1000 Ft/félév

Tárgyfelvételi díj (a kötelezően megszerzendő
krediteket 10%-nál nagyobb mértékben meghaladó

1500 Ft/kredit
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tárgyfelvétel esetén)
Késedelmi díjak:
Évközi feladatok határidőn túli leadása

1000 Ft

Határidőn túli tantárgyfelvételi kérelem beadása
(Neptun)

2000 F/tantárgy

Felmentési kérelmek határidőn túli beadása

2000 Ft

Késedelmes hivatalos adatszolgáltatás

2000 Ft

Önköltség határidőn túli befizetése

3000 Ft

Az egyetemmel jogviszonyban nem lévők térítési díjai:
Tárgyfelvételi díj áthallgatás esetén

6000 Ft/kredit

Külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek
elismerési eljárási díja, amennyiben a kérelmező az
SZFE-n kívánja tanulmányait végezni vagy
folytatni

minimálbér ötöde

Külföldön szerzett szakképesítés elismerése

minimálbér ötöde

Az SZFE-n fokozatot szerzettek részére valamely
ok miatt (pl. megsemmisülés, elvesztés stb.)
pótlandó oklevelek esetén az eljárás díja

5000 Ft

Korábbi tanulmányi idő, hallgatói jogviszony
igazolása

1000 Ft

Oklevél- és leckekönyvmásolat hitelesítése

2000 Ft

A korábbi tanulmányokról kért hitelesített magyar
nyelvű tantárgylista

1000 Ft/félév

A korábbi tanulmányokról kért hitelesített angol
nyelvű tantárgylista

2000 Ft/félév

Honosítás díja

50000 Ft

Doktori értekezés késedelmes leadása házi védésre

30 000 Ft

A mellékletet minden tanévben aktualizálni kell!
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