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A doktori iskola minőség biztosítását intenzíven tovább kívánjuk fejleszteni. Ehhez egy
törzstagot minőségbiztosítási koordinátor feladattal kívánunk megbízni. Dr. Hársfalvi Jolán
törzstag komoly tapasztalatokkal rendelkező minőségbiztosítási szakember, vezetésével
elkészítjük a doktori iskola minőségbiztosítási kézikönyvét; határidő 2007. december 31.
Törzstagok, oktatók, témavezetők: kimagasló tudományos és pályázati eredményeket elérő
kutatók, akik a doktori iskola eredményes működését megalapozzák. Fontosnak tartjuk a
publikációs, pályázati és PhD témavezetői tevékenység, valamint az iskolák
tudományterületeihez kapcsolódó alapozó, de a modern eredményekkel ötvözött elméleti és
gyakorlati kurzusok folyamatos (évenkénti) ellenőrzését. Követjük a végzett Ph.D.-sok sorsát,
ill. a doktori iskola területén dolgozó postdoktorok teljesítményét, mintegy előkészítve ezzel
oktatói akkreditációjukat.
A doktoranduszok kiválasztása: A doktori iskolába történő felvétel követelményei 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 doktoranduszok tudományos előmenetelét a doktori iskola folyamatosan figyelemmel kíséri.
Valamennyi másod- és harmadéves hallgatónak kötelező előadással részt vennie az Orvos és
Egészségtudományi Centrum által évente szervezett PhD Konferencián. Előadásában a
doktorandusz előző évi kutatómunkájának eredményeit foglalja össze. Bár az elsőéves
hallgatók számára előadás tartása nem kötelező a doktori iskola legfiatalabb tagjait is bátorítja
a részvételre. A doktori iskola ösztönzi a doktoranduszok hazai és külföldi részképzését,
tapasztalatszerzését, hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvételét. Tudományos
konferenciákon történő szereplés, amennyiben a doktorandusz, mint első szerző előadást tart,
vagy posztert mutat be, kreditként is elismerésre kerül.
A doktori fokozat megszerzésének feltételei: doktori szigorlat eredményes letétele,
dokumentált önálló tudományos munkásság, a nyelvi követelmények teljesítésének igazolása,
az értekezés benyújtása és megvédése nyilvános vitán.
A doktori szigorlat a doktorjelölt tágabb kutatási szakterületén szerzett ismereteinek
számonkérési formája. A szigorlat egy fő- és egy vagy két melléktárgyból álló összefoglaló,
áttekintő szóbeli vizsga. A szigorlati vizsgabizottság legalább három, tudományos fokozattal
rendelkező tagból áll. A szigorlati bizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes vezető
oktatója (lehetőleg tanára) vagy professzor emeritusa. A szigorlati bizottság tagjai közül
legalább egy az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső szakember. A
szigorlati és bíráló bizottságok összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani az
összeférhetetlenség elkerülésére. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai egyénenként 1-5
fokozatú skálán pontozzák. A szigorlat eredményes, ha a jelölt pontszáma eléri a
megszerezhető pontok 60 %-át. Az eredményes doktori szigorlat minősítése: summa cum
laude (85% felett), cum laude (70-85 %), rite (70 % alatt).

Publikációs követelmények. A minőségbiztosítás fontos eszköze, hogy a jelöltek a védésig
megfelelő számú és minőségű publikációval kell rendelkezzenek. A védésre bocsátás feltétele
legalább 2, a témához kapcsolódó publikáció, melyeket külföldi, referált folyóiratban kell
megjelenteni. A közlemények közül legalább egyben a jelölt első szerző kell legyen. Külön
hangsúlyt helyezünk a publikációk minőségére, a publikációk megfelelőségét, a védésre
bocsátás feltételeként, a Doktori Tanács minden jelölt esetében egyedileg mérlegeli.
Az értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit,
kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka magyarul vagy a szakma által
indokolt idegen nyelven.
A doktori tézisek a doktorjelölt azon tudományos eredményeit mutatja be, amelyek alapján a
fokozatszerzési eljárás során tanúbizonyságát adja annak, hogy felkészült a tudományos
fokozat megszerzésére. A tézisek magyar és angol nyelven készülnek.
A bírálóbizottság az elnökből, a Doktori Tanács által hivatalosan felkért bírálókból, valamint
a vizsgáztatókból áll. A bizottság minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik, a
bizottság elnöke az egyetem vezető oktatója (egyetemi tanár, a Doktori Tanács tagja vagy
professzor emeritus). A bizottság tagjainak legalább egyharmada (az egyik bíráló és az egyik
vizsgáztató) az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső szakember. A
Doktori Tanács minden esetben javaslatot tesz a bizottság póttagjaira is. Nem lehet a bizottság
tagja a jelölt témavezetője. A két bíráló írásos bírálatot készít az értekezésről és nyilatkozik,
hogy javasolja-e annak nyilvános védésre történő kitűzését. Az értekezés csak két támogató
javaslat esetén bocsátható nyilvános vitára. A bírálatban kérdéseket lehet intézni a jelölthöz.
A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban ismerteti értekezésének téziseit, majd a
bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire
válaszol. A bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 1-5 közötti pontozással dönt az értekezés
elfogadásáról, amihez a bizottság jelenlévő tagjai által adható pontszámok 60 %-a szükséges.
Az eredményesen megvédett értekezés minősítése: summa cum laude (85 % felett), cum laude
(70-85 %), rite (70 % alatt).

