
A DOKTORI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

A Doktori Iskola 

 

 

(1) Doktori képzés kizárólag Doktori Iskola keretében folytatható. A Doktori Iskola az 

SZFE önálló szervezeti egysége, amely saját fejlesztési tervvel és részben önálló 

költségvetéssel rendelkezik. 

(2) A doktori iskolában legalább 9 törzstag egyidejű jelenléte a működés feltétele. A 

törzstagság kritériumai a Dkr. 2. §-ában szerepelnek. 

(3) Az ott leírtakon túl a törzstagok között folyamatosan biztosítani kell az egyetemi 

tanárok többségét. 
 

A Doktori Iskola vezetése 

 

 

(1)  A Doktori Iskola vezetőjét a Doktori Iskola egyetemi tanár törzstagjai közül – a 

törzstagok többségének javaslatára – a Doktori Tanács választja, és a rektor nevezi ki 

legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható. (DKr. 4.§ 

(1)). 

 

(2)  A Doktori Iskola vezetőjének feladata:  

a) szervezi a Doktori Iskola képzési (oktatási, kutatási) és igazgatási 

(adminisztratív) tevékenységét, gondoskodik a szükséges nyilvántartások 

vezetéséről és az adatszolgáltatásról, 

b) gondoskodik a doktoranduszok, az egyéni felkészülők, és a képzésben vagy 

fokozatszerzési eljárásban közreműködők megfelelő tájékoztatásáról, 

c) a Doktori Tanács döntése alapján felkéri a Doktori Iskola oktatóit, 

témavezetőit, a bírálókat és más közreműködőket, irányítja az ezzel 

kapcsolatos adminisztrációt, kezdeményezi a szerződéskötéseket, 

d) koordinálja az oktatók és témavezetők munkáját, jóváhagyja a doktoranduszok 

egyéni munkaprogramjának teljesítéséről szóló témavezetői beszámolókat, 

e) véleményezi a doktoranduszok mindazon, különösen tanulmányi és 

vizsgaügyeit, amelyeket jogszabály vagy szabályzat nem utal más testület vagy 

vezető hatáskörébe 

f) a Doktori Tanács részére javaslatot tesz a Doktori Iskola rendelkezésére álló 

költségvetési keret felhasználására 

g) irányítja a pályázatok benyújtását 

h) ápolja a nemzetközi és hazai kapcsolatokat 

i) a Doktori Tanács elnökének akadályoztatása esetén képviseli a Doktori Iskolát, 

eljár a ráruházott ügyekben 

j) biztosítja az Doktori Iskola jogszerű működését, kezdeményezi a doktori 

szabályzat szükséges módosításait. 

 
(3) A Doktori Iskola vezetőjének munkáját a tudományos titkár segíti. A tudományos 

titkárt a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára a Doktori Tanács választja. A megbízás 

visszavonásig érvényes. 

Feladata: 

 



a)  koordinálja a Doktori Iskola tudományos életét: a két diszciplína közötti 

együttműködés elősegítése érdekében konferenciákat, műhelymunkákat, 

workshopokat egyeztet, előkészít, 

b)  félévente beszámol és javaslatot tesz a Doktori Iskola vezetőjének és a Doktori 

Tanácsnak a doktorandusz-tevékenység reprezentációjáról, 

c) követi a hallgatók munkatervének és kutatási beszámolóinak elkészítését Doktori 

Tanács elé terjeszti azokat és segíti az alkotótevékenységet, 

d) kapcsolatot tart a többi művészeti és tudományos doktori iskolával, 

e) megszervezi és fenntartja a Doktori Iskola alkotóműhelyét, 

f) javaslatot tesz a Doktori Iskola munkájához szükséges könyvtári állomány 

bővítésére, 

g)  folyamatosan ellenőrzi a Doktori Iskola honlapjának adatszolgáltatását, 

h) elkészíti a Doktori Iskola tudományos tájékoztatóit, beszámolóit, 

i) felügyeli a témahirdetéseket, 

j) javaslatot tesz a szükséges témavezető-váltásra 

l)  elkészíti a K+F+I statisztika tudományos-alkotói részét 

m) a Doktori Iskola vezetőjének akadályoztatása esetén képviseli a Doktori Iskola 

vezetőjét, eljár a ráruházott ügyekben 

 

(4) A Doktori Iskola vezetőjének munkáját a Phd in Arts képzésben programvezető 

segíti. A PhD programvezetőt a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára a Doktori Tanács 

választja. Megbízása visszavonásig érvényes. 

Feladata: 

a) koordinálja a PhD in Arts képzési terület tudományos életét: a két diszciplína 

közötti együttműködés elősegítése érdekében konferenciákat, műhelymunkákat, 

workshopokat egyeztet, előkészít, 

b) félévente beszámol és javaslatot tesz a Doktori Iskola vezetőjének és a Doktori 

Tanácsnak a doktorandusz-tevékenység reprezentációjáról 

c) követi a hallgatók tudományos beszámolóit, segíti publikálási tevékenységüket, 

d) kapcsolatot tart a többi művészeti és tudományos doktori iskolával, 

e) megszervezi és fenntartja a Doktori Iskola PhD-s tudományos műhelyét,  

f) javaslatot tesz a Doktori Iskola munkájához szükséges könyvtári állomány 

bővítésére, 

g) folyamatosan ellenőrizni a Doktori Iskola honlapjának adatszolgáltatását,  

h) elkészíti a doktori iskola PhD-s tudományos tájékoztatóit, beszámolóit, 

i) felügyeli a témahirdetéseket, 

j) javaslatot tesz a szükséges témavezető váltásra. 

k) tartja a kapcsolatot az egyéni felkészülő hallgatókkal és témavezetőikkel, 

l) javaslatot tesz a Doktori Tanács elnökének az érintett hallgatók szigorlati 

jelentkezésének elfogadására, 

m) koordinálja a PhD-terület nemzetközi kapcsolatait.  

 

 

(5) A doktori képzési, tanulmányi cselekményeket, a doktori képzéssel kapcsolatos 

igazgatási és szervezési teendőket, valamint az egyetemi szintű alább felsorolt 

koordinációs feladatokat a doktori koordinátor és a doktori adminisztrátor végzi.  

 



A doktori koordinátor feladatai:  

a) megszervezi a Doktori Tanács üléseit, emlékeztetőt vezet és megírja a 

határozatokat, 

b) a doktori képzésre jelentkezőket tájékoztatja, anyagaikat összegyűjti, 

megszervezi a felvételi vizsgát, a felvettek anyagait nyilvántartja, gondoskodik 

azok teljessé tételéről 

c) megszervezi a doktori komplex vizsgákat, és jegyzőkönyvet vezet róluk 

d) megszervezi a doktori disszertáció házi és nyilvános vitáját, eljuttatja a 

disszertáció és a tézisek nyomtatott illetőleg elektronikus változatát és az 

alkotásról készített audiovizuális dokumentációt a kijelölt bírálókhoz; a 

disszertáció védéséről jegyzőkönyvet vezet, 

e) gondoskodik a doktori fokozatot szerzettek adatainak, a disszertációknak, 

magyar és angol nyelvű téziseknek elektronikus nyilvántartásáról és az 

egyetem honlapján való naprakész megjelentetéséről szervezi a doktori 

képzést, kialakítja az órarendet 

f) gondoskodik a tantermekről, kezeli a félévközi esetleges változásokat 

g) megszervezi a beiratkozást 

h) biztosítja a doktoranduszok, disszerensek és kurzusok adatainak a NEPTUN 

rendszerben és az országos doktori adatbázisban való nyilvántartását 

i) félévenként igazolja a tanulmányi követelmények teljesítését és az újabb félév 

megkezdését, illetve a képzés befejezésekor a végbizonyítványt 

(abszolutóriumot) a hallgatók leckekönyvében 

j) elkészíti az okleveleket 

k) koordinálja a doktori képzéssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Gazdasági 

Szolgáltatások Osztályával 

l) a résztvevők kérésére hitelesített másolatot ad ki a doktori komplex vizsga és a 

védés minősítéséről, valamint az oklevél megszerzésének más – a diplomán fel 

nem tüntetett – körülményeiről 

m) összesíti a K+F+I statisztikát 

n) gondoskodik a doktori statisztika összeállításáról 

o) átadja a fokozatot szerzettek adatait az Oktatási Hivatalnak 

p) a doktori képzésre felvettek anyagait nyilvántartja, gondoskodik azok teljessé 

tételéről és az adatvédelemről, 

q) adatokat szolgáltat az egyetemi statisztikák összeállításához, 

r) évente közzéteszi a doktori iskolák doktori képzésről szóló tájékoztatóit – a 

központi előírások és az egyetem által meghatározott módon. 

 

 

A doktori adminisztrátor feladatai: 

a) a www.doktori.hu adatbázis folyamatos feltöltése, karbantartása, 

b) a doktoranduszok és disszerensek adatainak rögzítése, folyamatos karbantartása 

a NEPTUN és FIR rendszerben, 

c) doktori kurzusok NEPTUN rendszerben történő meghirdetése, 

d) a vizsgaidőpontok begyűjtése, NEPTUN rendszerben történő meghirdetése, 

hallgatók tájékoztatása, vizsgalapok és eredmények kezelése, NEPTUN 

rendszerben való rögzítése, 

e) jelenléti ívek kezelése, összesítése, 

f) a doktori iskolában oktatók és hallgatók szerződéseinek elkészítése, 

g) adatszolgáltatás a statisztika összeállításához, 

h) a doktori koordinátor helyettesítése akadályoztatás esetén. 

http://www.doktori.hu/


 

 

A Doktori Iskola oktatói, témavezetői 

 

 

(1) A Doktori Iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és 

kutatók, akiket – a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára – a Doktori Tanács 

alkalmasnak tart a Doktori Iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői 

feladatok ellátására. (DKr. 4.§. (2)). 

(2) A doktoranduszokat munkaprogramjuk (doktori témájuk) teljesítésében, 

megvalósításában a témavezető irányítja. Segíti a témán dolgozó doktorandusz 

egyéni tanulmányait, kutatási munkáját, a művészeti és tudományos alkotó 

módszerek elsajátítását, annak érdekében, hogy önálló, eredeti szerzői művet 

hozhasson létre.  

(3) Egy doktorandusznak egyidejűleg két témavezetője is lehet, amennyiben azt a 

Doktori Tanács jóváhagyja. A doktori értekezés címlapján a témavezető(k) nevét 

egyértelműen fel kell tüntetni. (DKr.13. § (6)) 

 


