Fontosabb változások a doktori képzés és fokozatszerzés rendjében
A Debreceni Egyetem doktori szabályzatát 2008 júniusában módosította a Szenátus. A fontosabb
változások, illetve a további teendők az alábbiak szerint foglalhatók össze:
1. Szervezeti kérdések
- A szabályzatban pontosításra került a programvezetők és a doktori iskola vezetők megbízásának és
felmentésének rendje.
- Változott a jogkörök megosztása a tudományterületi doktori tanácsok és az egyetemi doktori tanács
között. A döntési jogok (pl. a fokozatok megítélése) a tudományterületi szintre kerültek, míg az
egyetemi doktori tanács ellenőrző jogköre erősödött.
- Definiálásra került a doktori iskola titkárának feladatköre.
2. Anyagi kérdések
- A doktori képzés támogatása 2009-től új rendszerben kerül leosztásra az egyetemen belül. A doktori
képzési támogatást a doktoranduszok létszámának arányában teljes egészében fel kell osztani a doktori
iskolák között. Az egyes doktori iskolákra jutó doktori képzési támogatás felhasználásáról az adott
doktori iskola tanácsa dönt.
- A felvételi eljárási díj (9.000 Ft) és a fokozatszerzési díj (160.000 Ft) 2009. január 1-től egységes az
egyetemen.
3. Doktori képzés
- A jelentkezés a doktori képzésre egységes jelentkezési lapon történik, rögzítésre kerültek a határidők,
az egyetemen egységessé válik a felvételi pontozás rendszere.
- Pontosításra került a témavezetők feladatköre és felelőssége, szigorodott a kettős témavezetés
engedélyezése, maximalizálva lett az egy témavezetőhöz felvehető doktoranduszok száma.
- A képzés során kötelező lett az időszaki minősítés, ennek módját a doktori iskolák határozzák meg.
4. Doktori fokozatszerzés
- A fokozatszerzésre történő jelentkezés egységes jelentkezési lapon történik.
- Az egyetemen abszolutóriumot szerzettek időkorlát nélkül jelentkezhetnek fokozatszerzésre.
- A szabályzatban is elválasztásra került a fokozatszerzésre történő jelentkezés elfogadása, illetve a
szigorlatra és doktori védésre bocsátás.
- A szigorlati bizottság elnöke – kivételes esetben – lehet docens is.
- Pontosításra került a fokozatszerzés nyelvi követelménye.
- Pontosításra került a fokozatszerzés előzetes tudományos teljesítményre (publikációk) vonatkozó
követelménye.
- Az értekezést előzetes vitára is kell bocsátani.
- A doktori cselekmények és a fokozat minősítésének (rite / cum laude / summa cum laude)
meghatározása új rend szerint történik, a publikációs tevékenység is külön értékelésre kerül.
- A fokozatszerzési eljárás a tudományterületi doktori tanács döntésével lezárul, a doktori oklevél
dátuma a tanács döntésének napja, a jelölt akkortól használhatja doktori címét. A jelölt már az avatás
előtt kaphat hivatalos másolatot az okleveléről.
5. Feladatok, teendők
- A EDHT kidolgozza a felvételi eljárás egységes pontozási rendszerét, azt a 2009. évi felvételi
eljárásban kell először alkalmazni (határidő: 2008. szeptember 30.).
- A doktori iskolák felülvizsgálják működési szabályzatukat és minőségbiztosítási tervüket,
kidolgozzák a folyamatos nyomonkövetés, az időszaki számonkérés rendszerét (határidő: 2008.
december 31.).
- A tudományterületi doktori szabályzatok rendelkezéseit be kell építeni az egyetemi doktori
szabályzatba (határidő: 2008. december 31.). A tudományterületi doktori szabályzatok 2009. január 1től hatályukat vesztik.

