A DE Orvostudományi Doktori Tanács doktori iskoláinak képzési terve, 2010
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A doktori iskolába történő felvétel. A doktori iskolába történő felvétel követelményeit a
Debreceni Egyetem doktori szabályzata tartalmazza. A DE Orvostudományi Doktori Tanács
doktori iskoláiban résztvevő intézetek és akkreditált kutatók oktatói és tudományos
tevékenysége nem homogén, ennek megfelelően a Ph.D. képzésbe felvett hallgatók felsőfokú
diplomája is sokféle lehet (általános orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, biológus, molekuláris
biológus, népegészségügyi felügyelő, fizikus, vegyész, diploma). A követelmények úgy
kerültek meghatározásra, hogy biztosítsák a felvett doktoranduszok megfelelő előképzettségét és
a kutatómunkához való pozitív hozzáállását. Legfontosabb követelmények a jó minőségű
diploma, a magas szintű nyelvtudás, a kiemelkedő Tudományos Diákköri munka valamint az
átgondolt kutatási program. A jelentkezők ezeken a területeken elért eredményei a Debreceni
Egyetem Doktori Szabályzatában leírt egységes pontrendszer szerint kerülnek elbírálásra:

Az egységes felvételi pontrendszer 100 megszerezhető pontból áll, ami 3 kategóriából tevődik
össze.
 Az első kategóriában a jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során
megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a felvételi
bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli vizsgán és/vagy írásban benyújtott pályázat,
kutatási terv alapján. Maximum 40 pont szerezhető.
 A második kategória a jelölt korábbi tanulmányi eredményeit értékeli. Ez lehet a lezárt
félévek tanulmányi átlagából képzett mutató és/vagy az egyetemi/mester képzésben szerzett
diploma értékelése. Maximum 30 pont szerezhető.
 A harmadik kategória a tudományos „előélet” értékelésére szolgál, dokumentált
produktumok (közlemény, TDK dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok. A pontozható
teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának Szabályzata II. 2. c)
pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető produktumokkal. Maximum 30 pont
szerezhető.
A felvétel követelménye egy angol középfokú C típusú nyelvvizsga, erre pont nem adható. Az ezen
felüli nyelvvizsga teljesítményt plusz pontokkal lehet jutalmazni. Egy középfokú C típusú, vagy
egy felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsga 3 pontot, míg egy felsőfokú C típusú nyelvvizsga 5
pontot ér.
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A képzés szeptember 1-vel és február 1-vel induló félévekre tagozódik. A hallgatók minden
félév elején a meghírdetett időszakban a tanulmányi osztályon regisztrálnak. Halasztani csak
teljes félévet lehet indokolt esetben (legfeljebb 3 alkalommal, de legfeljebb összesen 3 évre), a
halasztott félév(ek) során a hallgatói jogviszony passzív.

3.

A témavezető olyan, tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató lehet, akinek
témahirdetését a tudományterületi doktori tanács jóváhagyta (ld. doktori szabályzat
vonatkozó része). Egy oktató legfeljebb 5 doktorandusznak lehet témavezetője egy időben, egy
felvételi periódusban egy témavezetőhöz maximum 2 új doktorandusz vehető fel. A témavezető
köteles felügyelni a rábízott jelölt által a DE Orvostudományi Doktori Tanács doktori
iskoláiban szemeszterenként meghirdetett elméleti és gyakorlati kurzusok közül felvett
tárgyakat. Továbbá a témavezető feladata a jelölt fejlődését elősegíteni, előrehaladását nyomon
követni, a doktorandusz kutató munkáját irányítani, tudományos, kutatási kapcsolatait
előmozdítani. A témavezető évente írásban beszámol a doktori iskola/program vezetőjének a
doktorandusz előmeneteléről.
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A kredit a doktori képzésben a doktorandusz hallgatói kötelezettségek teljesítésére irányuló
kutatói, tanulmányi és oktatói munka mértékegysége. A doktoranduszok a teljes képzés (6 aktív
félév) alatt összesen 180 kreditet kötelesek teljesíteni.

5.

A kreditek megszerzésének feltételei. Kredit csak olyan tárgyhoz rendelhető, amelynek
minősítése ötfokozatú skálán érdemjeggyel történik. Félévente 3 tanulmányi (kurzusokon
szerzett) és 27 kutatási kreditet kell gyűjteni. A doktorandusz a képzés során előírt 180 kredit
döntő részét (162 kredit) kutatási kreditként szerzi. 1 kredit: 30 munkaóra. A kutatási kreditek
teljesítését az indexben és a Neptun rendszerben a témavezető igazolja. A doktori iskolák által
szervezett kurzusokon szerezhető tanulmányi kredit. Például egy féléven keresztül, heti egy
óra látogatásával és vizsgával 1 kredit szerezhető. A számítás alapja: a kurzusra fordított
munkaórák számát a kontakt órák és a felkészülési órák száma (ami ~100-140%-a a kontakt
óráknak) együttesen adja ki. A kurzus teljesítését ötfokozatú kollokviumi jegy adásával
igazolja a tárgy indexben és a Neptun rendszerben szereplő felelőse.
A doktori képzésben nyelvtanulással kredit nem szerezhető. A doktori iskola fontosnak tartja,
hogy kurzusain a doktoranduszok minél gyakrabban vegyenek részt a kurzus anyagához
kapcsolódó, a nemzetközi irodalom feldolgozásán alapuló, önálló témabeszámolók tartásában. A
szervezett kurzusokon való részvétel mellett a doktoranduszok oktató munkájukért is
szerezhetnek kreditet, amennyiben az oktatott tárgy tematikája kapcsolódik képzésük alapvető
irányához. Az e tevékenységgel kapcsolatos követelményeket és a szerezhető kreditek számát
a doktori iskolák tanácsai határozzák meg.
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A DE Orvostudományi Doktori Tanács doktori iskolái tekintettel a kutatási és oktatási területek
heterogén, egyedi sajátosságokkal bíró természetére, egységes, kötelező felveendő tantárgy listát
nem állítanak. A Ph.D. hallgatók tantárgyainak megfelelő összeállításáért a témavezetők
felelősek.
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A képzés során alkalmazott számonkérések. A doktori iskola fontosnak tartja, hogy a
doktoranduszok tudományos előmenetelét folyamatosan figyelemmel kísérje, valamint, hogy az
egyes doktoranduszok megismerhessék egymás munkáját. Ennek érdekében az
Orvostudományi Doktori Tanács minden doktori iskolája évente Ph.D. szimpóziumot
szervez, melyen az adott doktori iskola másod- és harmadéves hallgatóinak kötelező
előadással részt vennie. Előadásában a doktorandusz előző évi kutatómunkájának
eredményeit foglalja össze. A doktori iskola tanácsa háromtagú bizottságot jelöl ki, akik az
előadásokat és a hallgató kutató munkájának haladását értékelik. Bár az elsőéves hallgatók
számára előadás tartása nem kötelező, a doktori iskola legfiatalabb tagjait is bátorítja a
részvételre.
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Hazai és nemzetközi oktatási, tudományos, kutatási kapcsolatok. A Doktori iskola ösztönzi,
esetenként támogatja a doktoranduszok hazai és külföldi részképzését, tapasztalatszerzését, hazai
és nemzetközi konferenciákon történő részvételét.
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Publikációs követelmények. A fokozatot szerezni kívánóktól elvárás, hogy legyen olyan
impakt faktorral rendelkező közleményük az értekezés tárgykörében, amelyet a Debreceni
Egyetemről küldtek be és a levelező szerző a Debreceni Egyetemen munkaviszonnyal
rendelkezik. A védésre bocsátás feltétele legalább 2, a témához kapcsolódó in extenso
publikáció, melyek külföldi, referált (impakt faktorral rendelkező) folyóiratban jelentek meg. A
közleményekben elvárás a jelölt jelentős hozzájárulása az eredményekhez, és legalább egy
közleményben a jelölt első szerző legyen, valamint a témavezető irányító szerepe a közlemények
szerzői listáiból is megállapítható legyen.
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A fokozatszerzési eljárás feltételei. Az abszolutórium megszerzésének feltétele, hogy a jelölt
legalább 18 tanulmányi kredittel rendelkezzen. Ezeket a jelölt, a már részletezett módon,
szakmai tárgyak teljesítésével szerezheti meg. Az abszolutórium kiadásának feltétele továbbá,
hogy a kutatási témában való előrehaladást a témavezető minden félévben (aláírásával az
indexben és jegy adásával a Neptun rendszerben) igazolja.
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Levelező és egyéni képzésben résztvevőkre vonatkozó szabályok. A levelező képzésben
résztvevőkre vonatkozó követelmények minden szempontból megegyeznek a nappali
tagozatos doktoranduszokra vonatkozó követelményekkel. Egyéni képzésre az vehető fel, aki
jelentős oktatási tapasztalattal, és/vagy tudományos eredményekkel (publikációval)
rendelkezik. Az egyéni képzésre történő felvétel feltételeinek meglétét a tudományterületi
Doktori Tanács állapítja meg. A kreditek egy részének elengedéséről, az ebből a célból
létrehozott bizottság véleményének meghallgatása után, szintén a tudományterületi Doktori
Tanácsa dönt.

