DOKTORI ISKOLA

SZFE Doktori Szabályzat
9. sz. melléklet
A DOKTORI KÉPZÉSI ÉS KREDITRENDSZER LEÍRÁSA
A doktori képzésben legalább 240 (kettőszáznegyven) kreditet kell szerezni. (Nftv 16§
(1))
A képzési idő nyolc félév
- az első négy félév a „képzési és kutatási” szakasz, amelyben 120 kreditet kell
szerezni
- a második négy félév a „kutatási és disszertációs” szakasz, amelyben szintén
120 kreditet kell szerezni. Kivételt képeznek az egyéni felkészülők abban az
esetben, ha a felvételi során a 120 minimális krediten felül elismer számukra a
doktori iskola többlet kreditet is.
A negyedik félév végén (egyéni felkészülők esetében a felvételt követő első komplex
vizsga-időszakban) komplex vizsgát kell tenni. A komplex vizsga méri és értékeli a
tanulmányi, kutatási előmenetelt. Teljesítése a kutatási és disszertációs szakasz
megkezdésének feltétele. A komplex vizsgát követő három éven belül a
doktorandusznak be kell nyújtania a házi védésen már túljutott/elfogadott, nyilvános
védésre szánt doktori értekezését.
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A Kutatásmódszertan 1-2. kurzusok elvégzése az első két szemeszterben kötelező.
Egy félévben legfeljebb két PhD-s kurzus vehető fel, a négy félév alatt maximum négy
kurzus teljesíthető.
3
Az ösztöndíjas hallgatóknak kötelező.
4
Az ösztöndíjas hallgatóknak kötelező. A második két évben azoknak, akiknek nem tagjai
egyik kutatói műhelynek sem, a műhelykonzultáció az értekezés megírására irányuló
csoportos konzultáció keretében zajlik.
5
Az első két év végén is kötelező, de nem jár érte kredit. A második két évben minden
félévben kötelező, és amennyiben a beszámoló nem éri el a maximális pontszámot, a
hallgatónak újra kell írnia a beadás vizsgaidőszakában.
6
A nyolc szemeszter alatt bármikor megszerezhető
7
A nyolc szemeszter alatt bármikor megszerezhető
8
A nyolc szemeszter alatt bármikor megszerezhető
1
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A doktori képzésben az abszolutórium megszerzéséhez minimum 240 kredit
szükséges.
Az összes kredit négy elemből gyűjthető össze:
A kurzus felvétele kötelező, a félévek egymásra épülnek.
Egy félévben legfeljebb két DLA-s kurzus vehető fel, a négy félév alatt maximum négy
kurzus teljesíthető.
11
Ösztöndíjas hallgatóknak kötelező.
12
Az első négy szemeszter alatt bármikor megszerezhető.
13
Ösztöndíjas hallgatóknak kötelező.
14
Az első két év végén is kötelező, de nem jár érte kredit. A második két évben minden
félévben kötelező. Amennyiben a beszámoló nem éri el a maximális pontszámot, a
hallgatónak újra kell írnia a beszámolót a beadás vizsgaidőszakában.
15
A nyolc szemeszter alatt bármikor megszerezhető.
16
A nyolc szemeszter alatt bármikor megszerezhető.
17
A nyolc szemeszter alatt bármikor megszerezhető.
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- Képzési (tanulmányi) kredit
- Oktatási kredit
- Kutatási, publikációs (DLA és PhD képzés esetén) kredit
- Alkotói kredit (DLA képzés esetén)
Az alábbiak részletesen tartalmazzák az egyes elemeket.
1. Képzési (tanulmányi) kredit
Részvétel kurzusokon:
A doktoranduszok a képzés első két évében kurzusokon való részvétellel és
beszámolással szerezhetik meg a képzési kreditek egy részét. A képzési (tanulmányi)
kreditek közül a minimálisan megszerzendő kredit: 84.
A kurzusok látogatása a nappali tagozatos hallgatóknak kötelező, a részvételt a
hallgató a jelenléti íven aláírásával igazolja. A tízalkalmas kurzus esetén három, az
ötalkalmas kurzus esetén két hiányzás megengedett. A megengedett hiányzás túllépése
esetén a doktorandusz vizsgára nem jelentkezhet. A további kérdésekről az egyetem
tanulmányi és vizsgaszabályzata a mérvadó.
2. Oktatási kredit
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen való oktatással maximum 24 kredit
szerezhető. A magyar nyelven tartott kurzus heti 1 tanóra/félév 2 kredit, az idegen
nyelven tartott kurzus heti egy tanóra/félév 4 kredit megszerzését teszi lehetővé. A
teljesítést az Intézetvezető igazolja. .
Oktatói kredit jár továbbá az Egyetem oktatási-kutatási tevékenységében történő
közreműködésért, így az Egyetem oktatói által tartott kurzusok melletti demonstrátori
tevékenységért, az Egyetemen zajló tudományos és művészeti kutatásban való
kutatásasszisztenciáért. Egy féléves kurzuson, kutatásban való asszisztensi
tevékenységért maximum 2 kredit jár. A kredit megítéléséről a doktorandusz kérésére
a témavezető és a kurzust tartó vagy a kutatásvezető oktató javaslatára a Doktori
Tanács dönt.
.
3. Kutatási kredit
A. kutatási beszámoló
A doktorandusz a kutatási és disszertációs képzési szakaszban szemeszterenként
kutatási beszámolót készít disszertációja előrehaladásáról. Az őszi szemeszterben
december 10-ig, a tavasziban május 1-ig terjeszti (minimum 20000 n terjedelemű)
beszámolóját a Doktori Tanács elé. A beszámolót alapos témavezető értékelés kell
kísérje.
A témavezető kiemelt felelőssége a kutatási beszámolók közötti előrehaladás
értékelése.
A kutatási beszámolókat a témavezető, valamint DLA-képzésben a tudományos titkár,
PhD-képzésben a PhD programvezető javaslatára a Doktori Tanács hagyja jóvá.
Amennyiben a beszámoló nem éri el a maximális pontszámot, a beadás
vizsgaidőszakában újra kell azt írni.
A doktori képzés első két évében (a képzési és kutatási szakaszban) a kutatási
beszámolóért nem jár kredit. Azonban a komplex vizsgára bocsátás feltétele (az egyéni
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felkészülők kivételével) két, időben leadott és a Doktori Tanács által elfogadott
kutatási beszámoló.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgató beszámolója nem készül el időre, vagy a Doktori
Tanács nem találja kielégítőnek a munka színvonalát, az ösztöndíj a következő tanévre
nem ítélhető meg.
B. Kutató műhely
Az Egyetem Doktori Iskolájának kereteiben Kutató Műhelyek működnek azzal a
céllal, hogy összefogják az intézmény egészében folyó alkotó művészi és teoretikus
művészeti kutatásokat. A műhely tagja lehet minden doktorandusz, az ösztöndíjas
hallgatóknak a műhelymunkában kötelező a részvétel. A kutatói műhelyben
folytatott tevékenységért félévente maximum 6 kredit jár. A kreditek megítéléséről a
műhelyvezető javaslatára a Doktori Tanács szemeszterenként dönt.
A műhely-konzultáció a második két évben, a kutatási és disszertációs szakaszban
csoportos konzultáció formájában is történhet azok számára, akik nem tagjai az
egyetem valamelyik kutató műhelyének. A csoportos konzultáció célja kettős:
- a doktori értekezés egy-egy fejezetének megírása
- a doktorandusz opponensi véleményének, kritikájának felhasználása.
A csoportos műhely-konzultáción való kreditszerzés feltétele az értekezés egy
(al)fejezetének megírása és két másik szöveg opponenciája. A csoportos konzultáción
folytatott tevékenységért félévente maximum 6 kredit jár.
C. Konferencia-részvétel és publikációs tevékenység
Kutatói kreditet a doktori képzésben tudományos-publikációs tevékenységekért lehet
szerezni, a DLA képzésben maximum 24 kreditet, a PhD-képzésben maximum 68
kreditet.
4. Alkotói kredit (DLA-képzés)
Alkotói kreditet a DLA-képzésben a következő alkotói tevékenységekért lehet
szerezni (a teljes képzés során maximum 36 kredit))
A. A doktori kutatás témájához és munkatervéhez szorosan kapcsolódó alkotások
létrehozásában játszott vezető szerep (író, rendező, főszereplő, zeneszerző, operatőr,
vágó, hangmérnök, díszlet, jelmez- és látványtervező, producer stb.): Max. 10 kredit
B.
A doktori kutatás témájához kapcsolódó alkotói workshopok szervezése: 6 kredit
A doktori kutatás témájához kapcsolódó alkotói workshopokon való előadás: 5 kredit
A kutatási és alkotói kreditek elfogadásáról a doktorandusz kérésére, a témavezető
javaslatára a Doktori Tanács dönt.
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