Egyetemi Doktori Szabályzat
11. számú melléklet: Intézményi Kreditszabályzat
A doktori (PhD) képzés célja
1.§
A doktori (PhD) képzés az egyetem által végzett, doktorandusz hallgatói jogviszonyt
eredményező, három év (36 hónap) tanulmányi időtartamú posztgraduális szakmai és
tudományos továbbképzés, amely a doktori (PhD) fokozat elnyerésére készít fel. A doktori
(PhD) képzés rendszeres tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység, amely magában
foglalja az egyetem (kar) doktori szabályzatában előírt kötelezettségek teljesítését, így a doktori
szigorlat kivételével a doktori vizsgák eredményes letételét is.
2.§
(1) A doktori (PhD) képzésben valamennyi képzési formában, illetve tagozaton a doktori (PhD)
oklevél megszerzésének feltételéül előírt minden, tanulmányi munkaidő-ráfordítással járó
tanulmányi követelmény teljesítését felsőoktatási tanulmányi pontokban (a továbbiakban:
kredit) kell mérni.
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(8) A doktori képzésben szemeszterenként 30 kredit teljesítését kell előírni.
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(3) A kreditek azon – a hazai és nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével kialakított
becslés alapján megállapított – összes hallgatói tanulmányi munkaidőn alapulnak, amely egy
átlagos képességű hallgatótól a tanulmányok teljesítése érdekében elvárható. A kreditekkel
elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidő a tanórákat (kontaktórákat) és az egyéni
hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza
(4) Az országos kreditátviteli (kredittranszfer) rendszerben – az Európai Kreditátviteli Rendszer
(European Credit Transfer System, a továbbiakban:ECTS) elveire tekintettel – egy kredit 30
hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Egy tanév teljesítése átlagosan 60
kredittel egyenértékű, a tanterv egy félévére jutó, egy szemeszternyi munkamennyiség 30
kreditnek felel meg (egy trimeszterhez 20 kredit rendelhető).
(5) A hallgatói tanulmányi munkaórák abban az esetben eredményeznek kreditet, ha a
követelmények teljesítéséről a hallgató sikeresen számot adott, azaz az intézményi
szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelt. A kredit értéke nem függhet a
megfelelés fokozatától.
3.§
(1) A doktori (PhD) képzésben három különböző tevékenységi forma:

- tanulmányok (képzés), azaz a kurzusok teljesítése,
- kutatási tevékenység és
- oktatási tevékenység
révén szerezhető kredit.
(2) A kurzusok teljesítését osztályzattal (ötfokozatú minősítéssel) kell értékelni.
(3) A kutatási és oktatási tevékenységet háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt-megfeleltnem felelt meg) kell értékelni.
(4) A doktorandusz tanulmányi terve meghatározza a kurzusok teljesítésével és a kutatási
tevékenységgel megszerzendő kreditek számát.
(5) A doktorandusz - a témavezetőjével történt megállapodás alapján - a kutatási tevékenység
helyett oktatási tevékenységgel is szerezhet kreditet.
(6) Az oktatási tevékenységgel megszerezhető kreditek száma nem lehet több az összkredit egy
negyedénél (45 kredit).
(7) A doktorandusz egy félév alatt egy szemeszternyi munkamennyiségnél (30 kredit)
kevesebbet, de többet is teljesíthet.
(8) A kreditallokációt és a kreditgyűjtés (kreditakkumuláció) szabályait és kritérium feltételeit a
kari doktori szabályzatok tartalmazzák.

Kreditátvitel
4.§
(1) Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, illetve a doktorandusz saját doktori
iskoláján kívül szerzett kredit intézményközi kredit-egyenértékűségi egyezmény, a hallgatóval
kötött egyéni tanulmányi megállapodás vagy a beszámítást előíró jogszabály rendelkezései
alapján ismerhető el.
(2) A két ismeretanyagot egyenértékűnek kell tekinteni, ha az ismeretanyagok közötti egyezés
legalább 75 %-os. A doktori iskola tanácsának véleményére tekintettel az ismeretanyag
egyezésének mértékét a kar – erre a célra létrehozott – kreditátviteli bizottsága vizsgálja meg.
(3) A kreditátviteli bizottság döntése ellen a rektorhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelyet
a Hallgatói Ügyek Felülvizsgálati Bizottsága bírál el.
(4) Arról, hogy a doktorandusz a tanulmányi (képzési) kreditek legfeljebb hány százalékát
gyűjtheti össze kreditátvitellel, a kari doktori szabályzatokban rendelkeznek.

Más doktori iskolában, illetve intézményben végzett tevékenységek beszámítása (részképzés,
áthallgatás)
5.§
(1) A doktorandusznak a saját doktori iskoláján kívül zajló tanulmányait részképzésként kell
kezelni.
(2) A doktorandusz részképzésben olyan – a témavezető által jóváhagyott - munkaprogram
alapján vehet részt, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét az egyetem kar
doktori képzési programjában. A részképzés munkaprogramjának elfogadásáról a doktori
iskola tanácsa dönt.
(3) A részképzés során a doktorandusz tanulmányi (képzési), kutatási és oktatási krediteket is
szerezhet.
(4) A doktorandusz külföldi részképzésben teljesített tárgyaiból elért érdemjegyeit lehetőség
szerint ECTS-grade-ra konvertálva is meg kell kérni.
ECTS-grade

Magyar érdemjegy, osztályzat

A

5

B

4

C

3

D

2

F

1

Előzetes teljesítmények beszámítása
6.§
(1) Előzetes teljesítménynek minősül a doktori (PhD) képzés keretein kívül, de a doktori
programba illeszkedő képzésben, kutatásban, oktatásban történő részvétel.
(2) A doktori iskola tanácsa a szakmai életút során igazolt ezen teljesítményeket kreditként
beszámíthatja.
(3) Az előzetes teljesítmények beszámíthatóságának szabályait, illetve a beszámítással
szerezhető képzési, kutatási, oktatási kreditek számát a kari doktori szabályzatok tartalmazzák.

Egyéni felkészülés
7.§
(1) Az egyéni doktori felkészülésre való felvételről a kari doktori tanács dönt.

(2) Az egyéni felkészülés nem jár együtt hallgatói jogviszonnyal. Az egyéni felkészülő jelölt
számára kreditpontok megszerzése nem írható elő.
(3) A doktorandusz az egyéni felkészülés keretében konzultációkon vesz részt, melyekért – a kari
doktori szabályzatokban meghatározott - konzultációs költséget köteles fizetni.
(4) A kari doktori szabályzat lehetővé teheti, hogy az egyéni felkészülésben részt vevő
doktorandusszal hallgatói jogviszony jöjjön létre.
(5) Egyéni felkészülés esetében a felkészülési idő 6 félévnél rövidebb vagy hosszabb is lehet.
(6) Az egyéni felkészülésű hallgatói jogviszony létesítéséről a kari doktori tanács dönt. Ez
esetben az egyéni felkészülésű doktorandusz is 180 kreditpontot köteles szerezni.
(7) A doktori iskola tanácsa felmentést adhat tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól, illetve
korábbi tanulmányokat kreditpontokkal ismerhet el.

Záró rendelkezések
8.§
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a kari doktori szabályzatok előírásai az
irányadók.
9.§ Az intézményi kreditszabályzat elfogadása napján lép hatályba.

Az Egyetemi Tanács felhatalmazza továbbá az Egyetemi Doktori Tanácsot, hogy – ideiglenes
jelleggel, a doktori képzés szervezhetősége érdekében – jóváhagyja a karok kreditszabályzatait.
Budapest, 2004. június 28.
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