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Budapesti Corvinus Egyetem

Politikatudományi Doktori Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata
A BCE Egyetemi Doktori Szabályzata és a Társadalomtudományi Területi Doktori
Tanács Ügyrendje alapján a Politikatudományi Doktori Iskola az alábbiak szerint
egészíti ki doktori cselekményeinek szabályozását.

Hatályos: 2014. október 15.
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1. A DOKTORI ISKOLA MEGALAKULÁSA
A Politikatudományi Doktori Iskola a MAB döntése alapján a korábbi ideiglenes
akkreditáció után 2002-ben nyert végleges akkreditációt. Ezt az újabb akkreditációs
folyamatban a MAB 2009. X. 2-i 2009/7/XII/2/ sz. határozatával megerősítette. A
Doktori Iskola MAB nyilvántartási száma: DVA1818/I/2002.

2. A DOKTORI ISKOLA SZERVEZETE
2. 1. A Doktori Iskola neve, adatai
A Doktori Iskola neve: Politikatudományi Doktori Iskola (a továbbiakban: DI)
A Doktori Iskola a Budapest Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán, az
Egyetemi Doktori Tanács (EDT) irányítása alatt működik. A DI munkájában a
Társadalomtudományi Kar Politikatudományi Intézete, a Közgazdaság-tudományi Kar
Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszéke, valamint meghívás alapján egyéb egyetemi
tanszékek oktatói és külső szakemberek vesznek részt.
2. 2. A Doktori Iskola vezetője
A Politikatudományi Doktori Iskola vezetője Lánczi András.
2. 3. A Doktori Iskola programigazgatója
A Doktori Iskola programigazgatója Balázs Zoltán. A programigazgató megbízatása
határozatlan időre szól.
2. 4. A Doktori Iskola tagjai
A DI tagjai az iskolában rendszeres oktatási, kutatási és témavezetési feladatokat
ellátó oktatók, akik között törzstagok és meghívott tagok vannak. A DI tagjai az az
ETDT felterjesztése és az Egyetemi Tanács jóváhagyása alapján:
Törzstagok: Ágh Attila prof. em., Balázs Zoltán et., Gajduschek György ed., Gallai
Sándor ed, Gedeon Péter et, Hajnal György ed, Körösényi András et, Lánczi András
et.
Meghívott tagok: Enyedi Zsolt, Halász Iván, Ilonszki Gabriella, Jenei György,
Nováky Erzsébet, Pintér Miklós, Soós Gábor, Szabó Andrea, Szalai Ákos, Szűcs
Zoltán Gábor, Török Gábor, Vass László, Várnagy Réka. A Doktori Iskola tagjait a
továbbiakban a Doktori Iskola Tanácsának előterjesztése és felkérése alapján az
TTDT bízza meg. A megbízás megszűnik az oktatási illetve témavezetési feladatok
tartós befejezésével, valamint a tag kérésére, a Doktori Iskola Tanácsának
egyetértésével.
2. 5. A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)
A DIT a DI vezetőjének munkáját segítő testület, amelyet a doktori iskola törzstagjai
választanak, tagjait pedig a TTDT bízza meg és menti fel. A DIT tagjai tudományos
fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, megbízásuk öt évre szól. A DI
doktoranduszai és doktorjelöltjei kétévente egy képviselőt választanak a DIT-ba. A
DIT létszáma hét fő, szavazati joggal rendelkező tagjai: Ágh Attila, Balázs Zoltán,
Boda Zsolt, Dobos Balázs, Hajnal György, Körösényi András, Lánczi András és a
megválasztott hallgatói képviselő, szavazati jog nélkül (2014 október 15-2016 október
15 között Galambos László). A DIT feladat- és hatáskörét az Egyetem Doktori
Szabályzata rögzíti.
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2. 6. A Doktori Iskola nyilvántartási rendszere, adminisztrációja
Az
Iskola
működésével
kapcsolatos
adminisztrációs
feladatokban
Társadalomtudományi Területi Doktori Iroda is részt vesz.

a

A Társadalomtudományi Területi Doktori Iroda feladatai az Iskola működésével
kapcsolatban:
- a DI tájékoztatóinak sokszorosítása és közzététele,
- a jelentkezések regisztrálása és nyilvántartása,
- beiratkozások intézése,
- a doktori anyakönyv vezetése, a leckekönyvek, szigorlati jegyzőkönyvek,
védéssel kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása,
- ösztöndíjak folyósítása,
- költségtérítések és egyéb befizetések intézése,
- disszertációk védésének megszervezése,
- abszolutórium, ill. doktori oklevelek kiállítása,
- a végzettek adatainak nyilvántartása és a MAB, valamint az Emberi
Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása.
A Doktori Iskola saját adminisztrációjának kiemelt feladatai:
- órarendek összeállítása,
- oktatók, témavezetők tájékoztatása, segítése,
- hallgatói tantárgyválasztások nyilvántartása,
- hallgatói értékelések megszervezése és kiértékelése,
- kutatási tervek, éves beszámolók és munkatervek nyilvántartása,
- munkahelyi viták szervezése, jegyzőkönyvek adminisztrálása,
- bírálók felkérésének adminisztratív intézése és nyilvántartása,
- nyilvántartás vezetése a DI doktoranduszairól és doktorjelöltjeiről,
- a DIT üléseinek adminisztratív előkészítése,
- előterjesztések készítése az TTDT üléseire,
- a DI levelezésének intézése és nyilvántartása.

3. A FELVÉTELI ELJÁRÁS
A DI évente közzéteszi tájékoztatóját, amelyben meghirdeti:
- a jelentkezés feltételeit és határidőit,
- a felvételi döntés szempontjait,
- a tanrendet,
- a szervezett képzésen alapuló fokozatszerzési folyamat rendjét.
A DI-ba szóbeli felvételi vizsga alapján történik a felvétel. A felvételi a jelentkező
szakterületi jártasságának és oktatási-kutatási feladatok ellátására való
alkalmasságának elbírálását szolgálja.
A felvételi bizottság 80 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket, beadott kutatási
tervük, korábbi eredményeik és a felvételi beszélgetés alapján. A pontszámítás módja:
 Korábbi kutatások: max. 20 pont
 Kutatási terv: max. 30 pont
 Szóbeli: max 30 pont
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Az elérhető 80 pontból legalább 50 pont megszerzése a feltétele a fölvételnek. A
felvételről a DI előterjesztése alapján TTDT dönt. A döntés ellen fellebbezésre csak
jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sértő döntés esetén van lehetőség. A
felvételről az TTDT Iroda értesíti a jelentkezőket, továbbá megszervezi az elsőéves
doktoranduszok fogadását és beiratkozását. A jelentkezési lapot az 1. melléklet
tartalmazza.

4. A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI MUNKÁJA
4. 1. Általános szabályok
A DI képzésének keretében kötelező és választható tárgyak oktatása folyik, kurzusok
formájában. A képzés során a hallgatók – szükség szerint – szintre hozó tárgyakat is
hallgatnak, melyeket személyre szólóan írunk elő az előképzettségnek megfelelően. A
szintre hozó tárgyakért kreditpont nem adható, de beszámolási, illetve
vizsgakötelezettséggel zárulnak. Az elfogadott tantárgyak listáját és órarendi
elhelyezését az éves tájékoztató tartalmazza.
Az Iskolában oktatott tárgyak tematikáit és számonkérési rendszerét a DIT hagyja
jóvá. Új tárgyak a DIT jóváhagyásával hirdethetők meg.
Az oktatási program teljesítésének fő szabályai:
- 180 kreditpont megszerzése, a TTDT ügyrendje alapján;
- az első két tanévben tanévenként összesen legfeljebb 70 kreditet lehet
szerezni,
- az ösztöndíjas státusz megtartásának feltétele szemeszterenként minimum 12
tanulmányi kredit teljesítése;
- nem ösztöndíjas doktorandusz esetében egy fölvett kurzus sikertelen zárás
esetén legföljebb egyszer ismételhető meg; a programigazgató dönthet
méltányosság gyakorlásáról;
- ösztöndíjas doktorandusz esetében a tanulmányi időszakban összesen egy
kurzus ismétlésre van lehetőség; a programigazgató dönthet méltányosság
gyakorlásáról;
- a hat féléves tanulmányi idő megszakítását az Egyetemi Doktori Szabályzat
alapján a DI vezetője legfeljebb három alkalommal, legkorábban az első félév
után, egyszerre legföljebb két félév időtartamra, összesen pedig három évre
engedélyezheti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt ösztöndíj nem
folyósítható. Egyéb méltányossági kivételeket a fenti szabályzat határoz meg.
- Az oktatási program követelményeit maradéktalanul teljesítő doktorandusz
végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerez.
A részletes szabályokat az EDSZ és a TTDT Ügyrendje tartalmazza.
4. 2. Beszámoltatás
A doktoranduszoknak a különböző kurzusokon, illetve egyéb, kreditponttal
elismerhető tevékenységek során nyújtott teljesítménye minden esetben értékelés
tárgya. Az értékelést a kurzusvezető, a témavezető, az oktatási tevékenységet
ellenőrző oktató, külső szakmai konzulens, kutatásvezető, valamint a
programigazgató végzi (pl. publikációk besorolása) és igazolja. Az egyes tanévek
végén a programigazgató áttekinti a doktoranduszok tanulmányi előmenetelét.
Amennyiben egy ösztöndíjas doktorandusz az átlagosnál kirívóan rosszabb
előmenetelt tanúsít, ösztöndíjas státuszának megvonásáról a DIT határozhat.
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4. 3. Külföldi részképzés
A doktoranduszok külföldi részképzésen legkorábban a második évben vehetnek
részt. A részképzés tanulmányi programjának a DI oktatási programjához való
illesztését a DI vezetője hagyja jóvá. Az oktatási programból legföljebb 30 kredit
teljesíthető külföldi részképzés keretében.

5. A DOKTORI ISKOLA KUTATÁSSZERVEZŐI MUNKÁJA
A szervezett képzésben résztvevők már a tanulmányi szakaszban megkezdik
kutatómunkájukat témavezetőjük vagy -vezetőik segítségével. A választott témát a
második félév lezárásáig pontosan meg kell határozni. A témavezetők legkésőbb a
harmadik félév elején megkapják a megbízásukat. Személyüket, szükség esetén a
személyi változásokat a DIT hagyja jóvá. A témavezető rendszeresen beszámoltatja a
jelöltet kutatómunkája alakulásáról, és segítséget nyújt a felmerülő szakmai és egyéb
kérdések megoldásában. A témavezetők feladatait, a doktoranduszok és a
témavezetők kapcsolatát az EDSZ rögzíti.
A harmadik félév végén, január 31-ig a témavezető(k) által elfogadott és
ellenjegyzett kutatási tervet kell benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a
doktorandusz a következő félévre nem iratkozhat be. A kutatási tervnek tükröznie kell
a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretét, s munkahipotéziseket kell
tartalmaznia. (A kutatási terv elkészítéséhez lásd a 2. mellékletet). A kutatási terv
benyújtása után a DIT dönt annak elfogadásáról. A döntésről a jelölt a negyedik félév
során március 15-ig értesítést kap.
A negyedik és az ötödik félév végén kutatási fórum keretében egy opponens és a
témavezető jelenlétében mutatja be a doktorandusz a témáját a DI tagjai,
doktoranduszai és doktorjelöltjei előtt. A kutatási fórumot a DI egyik törzstagja
vezeti. Az opponens lehet másik doktorandusz illetve doktorjelölt.
A hatodik félévben a véglegesített tématerv bemutatása következik. A DI
szorgalmazza és lehetővé teszi, hogy ebben a szakaszban a kutatási tervet a
doktorandusz angol nyelven mutassa be. A DIT dönt a kutatási terv hivatalos
elfogadásáról. Ez egyben a tanulmányi szakasz befejezésének is feltétele.
Az értekezéstervezet benyújtásáig a doktoranduszoknak és doktorjelölteknek minden
év szeptemberében le kell adniuk az előző tanévről készült beszámolót és a következő
tanévre vonatkozó kutatási munkatervet, amelyeket a témavezető aláírásával fogad el.
Ezek leadása a beiratkozás feltétele. (A formanyomtatványt, valamint a tartalmi és
formai követelményeket lásd a 3/a és 3/b mellékletben.)

6. A DOKTORI ISKOLA GAZDÁLKODÁSA
A DI bevételei állami támogatásból, költségtérítésből, egyéb hallgatói térítési
díjakból, valamint pályázati forrásokból származnak. A tandíjak és egyéb térítési díjak
összegét az EDT évente állapítja meg.
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A DI bevételeinek felhasználására a programigazgató tesz javaslatot, s azt a DIT
hagyja jóvá. A keretek felhasználásáról a programigazgató nyilvántartást vezet, s
egyezteti a Gazdasági és Műszaki Főigazgatósággal. A DI vezetője gondoskodik a
működéshez szükséges pályázatok elkészítéséről és előterjesztéséről.
A kiadások között elsőbbsége van a doktoranduszok, doktorjelöltek, valamint a DIban oktatók kutatási és utazási támogatásának. A felsoroltak az alábbi, a DI
támogatási prioritásait is tükröző célokra nyújthatnak be kérelmet:
a) külföldi tanulmányút, nyári/téli egyetem;
b) külföldi konferencián való részvétel (csak előadás, korreferátum
esetén);
c) adatgyűjtés, kutatómunka egyéb feltételeinek támogatása;
d) kiegészítő ösztöndíj, kizárólag azon doktorjelöltek számára, akik
vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése után egy éven belül
disszertációjukat munkahelyi vitára benyújtják;
e) hazai konferencián való részvétel.
A kérelmeket a DI vezetője bírálja el, doktoranduszok és doktorjelöltek esetén a
programigazgatóval és a témavezetővel történő konzultáció után.

7. A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS
7. 1. Egyéni eljárás és szervezett oktatásban való részvétel
A doktori fokozat megszerzése szervezett oktatásban való részvétellel és egyéni
felkészülés alapján lehetséges.
Az egyéni felkészüléssel doktori fokozatot szerezni kívánó jelölteknek a
fokozatszerzési eljárás megindítását a DI vezetőjéhez címzett kérelemben kell
kezdeményezniük. A jelentkezés feltételeit az EDSZ és az TTDT Ügyrendje rögzíti.
A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az oktatási program teljesítése után
beléphet a fokozatszerzési eljárásba, azaz doktorjelöltté válik. A fokozatszerzési
eljárás megindítására vonatkozó kérelmet az abszolutórium megszerzése után, de
legkésőbb a szervezett képzés megkezdését követő hatodik év végéig a témavezető és
a DI támogatásával kell benyújtani a TTDT-hez.
A fokozatszerzési folyamat kezdetének hivatalos időpontja a kérelem TTDT által
történő elfogadása. A fokozatszerzési folyamatba kerülést követően a jelöltnek két
éven belül be kell nyújtania doktori értekezését, az eljárást pedig a harmadik év
elteltével be kell fejezni.
A további feltételeket az EDSZ és a TTDT Ügyrendje rögzíti és a jelen szabályzat
pontosítja:
a) az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése (abszolutórium);
b) a 7. melléklet 5. pontjában meghatározott publikációs teljesítmény;
c) az elfogadott világnyelvek egyikéből (angol, német, francia, olasz,
spanyol, arab, orosz, kínai) legalább középfokú „B2” típusú komplex
állami nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű más bizonyítvány. A
második idegen nyelvből alapfokú „B1” típusú komplex állami
nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű más bizonyítvány. A két idegen
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d)
e)
f)
g)
h)

nyelv közül az egyik nyelvnek angolnak kell lennie. Az PDI második
nyelvvizsgaként elfogadott nyelvek közül előnyben részesíti a
doktorandusz témája szempontjából releváns nyelvet.
a doktori szigorlat sikeres letétele;
az elfogadott kutatási program alapján végzett önálló kutatómunka
igazolása a témavezető által;
a doktori értekezés sikeres megvédése;
fizetési kötelezettségek teljesítésének igazolása (szigorlati, védési díj
stb.);
a TTDT határozata a fokozatszerzési kérelem elfogadásáról.

7. 2. A doktori szigorlat
a) A doktori fokozatszerzési folyamat része a doktori szigorlat letétele. A
DI a vizsgaidőszakokban szervez szigorlatokat. A szigorlatot a
fokozatszerzési folyamat megkezdése után egy éven belül le kell tenni.
A szervezett képzésben résztvevőknél a szigorlatra való jelentkezés
feltétele az oktatási program teljesítése.
b) A doktori szigorlat szabályai egyformán vonatkoznak a szervezett
oktatásban és az egyéni eljárásban résztvevőkre.
c) A szigorlati vizsgabizottságnak három, tudományos fokozattal
rendelkező tagja van, közülük egy nem állhat foglalkoztatási
viszonyban az Egyetemmel. Az elnök egyetemi tanár, professzor
emeritus vagy habilitált egyetemi docens lehet.
d) A szigorlat menete:
i. A szigorlatnak írásbeli és nyilvános szóbeli része van.
ii. Az írásbeli vizsga egy fő- és egy melléktárgyból áll. A főtárgy
az oktatási program törzstárgyaihoz, a melléktárgy a
doktorandusz szakterületéhez kapcsolódik. A törzstárgyak
előadói előzetesen egy-egy tételkérdést fogalmaznak meg,
amelyek közül a szigorló véletlenszerűen egyet választ.
iii. Amennyiben a szigorlatozó a melléktárgyhoz kapcsolódó tárgy
egyetemi előadója legalább három éven át, a melléktárgyat
automatikusan jeles eredménnyel abszolválja.
iv. A szóbeli vizsga az írásbeli vizsga témáihoz és a doktorjelölt
kutatási témájához kapcsolódik.
v. Az írásbeli és a szóbeli vizsga egyaránt ötfokozatú skálán
értékelendő. Bármely rész elégtelenre történő teljesítése a
szigorlat sikertelenségét jelenti. A három jegy két tizedesre
kerekített átlaga a szigorlat eredménye. A szigorlat értékelése:
- 4.67-5.00 között summa cum laude,
- 3,67-4.66 között cum laude,
- 3.00-3.66 között rite,
- 3.00 alatt insufficiente.
vi. A doktori szigorlat (ill. a részvizsgák) eredményét közvetlenül
a szóbeli vizsga után ki kell hirdetni, és az eredményt a
szigorlati bizottság tagjai nevét és a szigorlat idejét tartalmazó,
a bizottság elnöke által aláírt dokumentumban rögzíteni kell.
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e) A doktorandusz nem jogosult a doktori szigorlat, ill. a szigorlati
résztantárgyak vizsgáinak automatikus megismétlésére. Az érvénytelen
szigorlat egészének vagy egyes részeinek megismétlésére a DI vezetője
– a jelölt írásbeli kérésére – egy alkalommal adhat lehetőséget.
Másodszor is érvénytelen doktori szigorlat még kivételes
méltányosságból sem ismételhető mg, a doktori eljárást ilyen esetben
meg kell szüntetni. Megismételt doktori eljárás esetén a korábban tett
sikeres doktori szigorlat öt év után elévül.
7. 3. Az értekezéstervezet és a munkahelyi vita
a) A fokozatszerzési eljárás második eleme az értekezéstervezet benyújtása és
megvitatása, munkahelyi vita keretében. Értekezéstervezetet a doktori
szigorlat eredményes letétele után lehet benyújtani. Ennek tartalmi
követelményeit a DIT határozza meg (4. sz. melléklet). A tervezetet 3
összefűzött és kell leadni a programigazgatónak. Egy példány az Egyetem
Központi Könyvtárába kerül, s az érdeklődők rendelkezésére áll.
b) A vita nyilvános. Meghívandók a DI tagjai, doktoranduszai, doktorjelöltjei, a
TTDT tagjai, továbbá törekedni kell rá, hogy a tudományterület más
képviselői, szakemberei is megjelenjenek. A vitát az Egyetem elektronikus
hírlevelében meg kell hirdetni. A megjelentekről jelenléti ív készül.
c) Az értekezéstervezet hivatalos értékelője az öt vagy hat főből álló
tervezetbizottság. Tagjai: elnök, titkár, két opponens, egy külső tag és a
témavezető, aki nem lehet sem opponens, sem a bizottság elnöke. Ha a
témavezető nem áll foglalkoztatási viszonyban a BCE-vel, akkor ő a bizottság
második külső tagja, ilyenkor a bizottság ötfős. A bizottságnak legalább két
tagja nem állhat főállású munkaviszonyban a BCE-vel. A személyekre a
programigazgató tesz javaslatot, miután konzultált a doktorjelölt
témavezetőjével, továbbá gondoskodik a vita megszervezéséről és a
jegyzőkönyv elkészítéséről.
d) Az opponensek a vitát megelőzően írásbeli véleményt készítenek az
értekezéstervezetről, amelyet legkésőbb a vita kezdetekor benyújtanak, s
amelyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
e) A vitát az elnök vezeti. Szót ad a jelöltnek, aki bemutatja tervezetének főbb
téziseit, majd a témavezetőnek, az opponenseknek és a jelenlévőknek.
Ismerteti az esetleg írásban érkezett kérdéseket, hozzászólásokat. A jelölt ezt
követően válaszol a kérdésekre, reagál a hozzászólásokra. Végül a témavezető
is reagálhat. A jegyzőkönyv a főbb észrevételeket és a bizottság értékelését is
rögzíti. A jelölt kérheti, hogy a vitáról hangfelvételt készíthessen, amelyet az
elnök engedélyezhet.
f) A vita után a tervezetbizottság zárt ülésen értékeli a vitát és a jegyzőkönyvben
állást foglal arról, hogy az értekezéstervezetet
i.
változtatás nélkül elfogadásra ajánlja,
ii.
a felsorolt változtatásokkal elfogadásra ajánlja,
iii.
a felsorolt indokok miatt nem javasolja elfogadásra.
Utóbbi esetben a jelölt további sorsát illetően a DIT dönt, annak
függvényében, hogy a fokozatszerzési eljárás kezdetétől számított második év
lezárta előtt még van-e idő új értekezéstervezet elkészítésére és megvitatására.
Ha úgy ítéli meg, hogy már nincs, akkor kezdeményezi a fokozatszerzési
eljárás sikertelen lezárását, és erről értesíti a jelöltet és témavezetőjét. A jelölt
a döntés ellen fellebbezéssel élhet, amely elbírálására első fokon a DIT
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illetékes. Új értekezéstervezet csak egyszer lehet benyújtani, ennek
sikertelensége esetén a fokozatszerzési eljárás megszüntetendő.
g) Az elnök által aláírt jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, az opponensi
véleményeket a DI vezetőjéhez, a TTDT-hez, továbbá a végső értekezés
bírálóihoz is el kell juttatni.
7. 4. A doktori értekezés
A doktori értekezés benyújtásának jogi feltételeit az EDSZ tartalmazza. A tartalmi
követelményeket illető irányadó elvek: a disszertáció tartalmazzon új tudományos
eredményeket; legyen naprakész a választott terület tudományos eredményeit illetően;
célja és módszere világos legyen; bizonyítsa a doktorjelölt önálló kutatómunkára való
alkalmasságát, kritikai és innovatív képességeit; s mindenben feleljen meg a
tudományetikai normáknak.
A PDI a magyar mellett angol nyelvű disszertációkat is elfogad, de magyar
anyanyelvű doktorjelöltnek a téziseket magyar nyelven kell benyújtania.
A doktorjelölt témavezetője írásban véleményt nyilvánít a disszertációról és a
jelölt munkájáról. Állást kell foglalnia arról, hogy javasolja-e a disszertáció védésre
bocsátását. Nemleges állásfoglalás esetén a DIT hoz döntést. A DIT írásos
előterjesztés formájában javaslatot tesz a TTDT-nek a védési eljárás hivatalos
megindítására, valamint a Bíráló Bizottság tagjainak személyére.
A Bíráló Bizottság tagjai doktori fokozattal rendelkező személyek: elnök (az
Egyetem szakmailag illetékes professzora, professzor emeritusa vagy habilitált
egyetemi docense); titkár; két opponens; három további tag. Legalább az egyik
opponens, valamint még egy tag az BCE-vel foglalkoztatási viszonyban nem álló, s
doktori iskoláiban törzstagként nem szereplő személy. A DIT javaslatot tesz továbbá
három póttagra is (ezen belül arra, hogy kit javasol helyettesítés esetén elnöknek,
titkárnak, opponensnek). A jelölt témavezetője nem lehet a bizottság tagja.
A TTDT dönt a védési eljárás hivatalos megindításáról, a Bíráló Bizottság
tagjainak fölkéréséről. Az opponenseket a DI vezetője kéri föl, közülük egyik lehet
azonos az értekezés-tervezet valamelyik bírálójával. Az opponensek megkapják a
munkahelyi vita jegyzőkönyvét, két hónapon belül (a nyári hónapok kivételével)
írásbeli véleményt készítenek a disszertációról, amelyben javaslatot tesznek az
értekezés elfogadására vagy elutasítására. A nyilvános vita csak két támogató
vélemény esetén folytatható le, ezért ha a két opponens közül az egyik elutasító
véleményt fogalmazott meg, az TTDT egy harmadik opponens véleményét kéri ki. Ha
ez is elutasító, az eljárást meg kell szüntetni. Ha bármelyik opponens etikai vétség
gyanúját észleli, a DI fegyelmi vizsgálatot indít. A gyanú beigazolódása esetén a DI
kezdeményezi a jelölt kizárását a fokozatszerzésből.
A doktorjelölt a védést megelőzően írásban válaszol az opponensi
véleményekre. A nyilvános vitát az opponensi vélemények megérkezése után, a nyári
hónapokat nem számítva két hónapon belül ki kell tűzni. Legalább egy héttel a
nyilvános vita előtt a bíráló bizottság tagjai megkapják az opponensi véleményeket és
a jelölt válaszait. A disszertáció védésére nyilvános vita keretében kerül sor. A vitára
meg kell hívni az Egyetem oktatóit, az adott tudományterület más doktori iskoláit,
valamint a szakterület elismert elméleti és gyakorlati szakembereit. A doktori
értekezést a védést megelőzően legalább egy hónappal elektronikusan is nyilvánossá
kell tenni, s elérhetőségéről a védést megelőzően legalább két héttel kipostázott
meghívóban tájékoztatást kell adni
A védés során a jelölt ismerteti munkájának főbb megállapításait, válaszol az
opponensek, a Bíráló Bizottság és a nyilvános vitában résztvevők kérdéseire. A védés
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jegyzőkönyvének vezetése a bizottság titkárának a feladata. A jegyzőkönyvet védés
után a DI adminisztrációjához kell eljuttatni. A jegyzőkönyv eredeti példányát az
TTDT-iroda őrzi meg.
A védés eredményétől függően a DIT dönt, hogy a TTDT számára javasolja-e
a fokozat támogatását. A Bíráló Bizottság elutasító határozatát a DI nem bírálhatja
fölül. Amennyiben a Bizottság határozatával ellentétes javaslattal él a TTDT felé, azt
írásban meg kell indokolnia. A TTDT számára a jelölt szakmai életrajzát, publikációs
listáját, valamint a védésről készült jegyzőkönyvet is csatolni kell. A TTDT támogató
döntése esetén a fokozat megadásáról az Egyetemi Doktori Tanács határoz.
A disszertáció formai követelményeit és a védés forgatókönyvét lásd a 5.
mellékletben.

8. A DOKTORI ISKOLA ALUMNI-TEVÉKENYSÉGE
A DI szervezett és intézményes kapcsolatot tart a fokozatot szerzett kollégákkal. A
végzettekről és elhelyezkedésükről az TTDT Iroda valamennyi doktori iskolára
vonatkozóan nyilvántartást vezet. A DI meghívja a fokozatot szerzett kollégákat a DI
évi fórumára. Ennek keretében mód nyílik a fokozattal rendelkezők szakmai
karrierjének nyomon követésére, véleményük és javaslataik kikérésére a doktori
képzésről, a doktorjelöltek empirikus kutatásaihoz a szakmai támogatás elősegítésére.

9. A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
RENDSZERE
Az Iskola tevékenységével minden területen a minőségi oktatást és a kutatási
feltételeket garantálja, alkalmazva és betartva az Egyetemi Doktori Szabályzatnak, a
Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács Ügyrendjének és saját Szervezeti és
Működési Szabályzatának az előírásait.
A felvételi eljárásban három-öt fős bizottságot alkalmazunk, a jelentkezőnek előzetes
konzultációs-bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.
A tantárgyi struktúrát rendszeresen fölülvizsgáljuk, az Iskola Doktori Tanácsa,
törzstagjai és oktatói bevonásával. A doktoranduszok külső tárgyakat csak a
programigazgató engedélyével vehetnek föl belső tárgyak kiváltásaként.
A témavezetők és az oktatók kiválasztásának legfontosabb szempontja a szakmai
kompetencia. A témavezetők ellenőrzése rendszeres, elsősorban az esedékes kutatási
fórumokhoz kötötten.
A doktorandusz három kutatási fórumon köteles bemutatni kutatását, az utolsóért
jelentős kreditpont jár, amely így az abszolutórium megszerzésének is feltétele. A
fórumokra benyújtott kutatási tervek és beszámolók előzetes opponencián mennek
keresztül. A fórumokon minden doktorandusz és doktorjelölt számára kötelező a
részvétel.
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A doktoranduszok és a doktorjelöltek írásban kötelesek éves beszámolót és
munkatervet készíteni.
A programigazgató rendszeresen ellenőrzi és igazolja a tudományos kutatási,
publikációs és oktatási tevékenységet. Az Iskola elvárása, hogy a doktoranduszok és a
doktorjelöltek évente vegyenek részt legalább egy hazai vagy nemzetközi
konferencián, elfogadott előadással; továbbá tanulmányaik során legalább egy nyári
egyetemi vagy egyéb részképzési programban vegyenek részt.
A szigorlatokat és a munkahelyi vitát a vonatkozó szigorú szabályok szerint
szervezzük (független ill. külső opponensek és bizottsági tagok részvétele,
jegyzőkönyvek, írásos értékelés).
A doktori cselekmény (védés) során az általános egyetemi szabályok az irányadók.
A doktoranduszok az egyetem hallgatói véleményezési rendszerében értékelik a
tárgyakat. Az oktatók és témavezetők rendszeresen beszámolnak a Doktori Iskola
Tanácsának. A Tanácsnak doktorandusz-képviselő tagja is van, akin keresztül a
doktoranduszok és doktorjelöltek véleménye is megjelenik.

10. A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE
Jelen Szabályzatot a Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsa 2014. szeptember 29én elfogadta, a következő kiegészítésekkel: az oktatási programot 2013 szeptembere
előtt megkezdő, de abszolutóriumot még nem szerzett doktoranduszok eddig igazolt
és a Neptunban rögzített kreditpontjai érvényben maradnak, további munkájukat
viszont az új szabályzat szerint kell értékelni. A fokozatszerzési eljárást 2013
szeptembere előtt megkezdett doktorjelöltek publikációs kreditpontjait a régi
szabályok szerint kell számítani. Az esetleges vitás kérdésekben a programigazgató
dönt, ami ellen az érintett a DIT-hoz föllebbezhet.
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1. melléklet
JELENTKEZÉSI LAP
Budapesti Corvinus Egyetem
POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Név:___________________________________
Állampolgárság:__________________________
Lakcím és értesítési cím:_________________________________________________
Telefon:__________________________________Fax:________________________
e-mail________________________
Munkahely neve és címe:
____________________________________________________________________
Telefon:__________________________________Fax:________________________
Végzettség, a felsőfokú végzettséget adó egyetem neve:
_____________________________________________________________________
Szak, specializáció:
_________________________________________________________
Diploma
kelte:_____________________________minősítése:_______________________
Nyelvtudás (a nyelv megnevezése, vizsga és okirat adatai):
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Milyen képzési formában szeretne részt venni?
teljes idős(ösztöndíjas)

részidős (költségtérítéses)

egyéni képzés

Akkor is kéri-e felvételét, ha nem kap ösztöndíjas státuszt? igen / nem
Dátum:

Aláírás:
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2. melléklet

Szempontok a kutatási terv elkészítéséhez
(terjedelem kb. 20 oldal, illetve 5000 szó)
A doktoranduszoknak a harmadik félévre már tájékozottnak kell lenniük kutatási
területükön, s el kell készíteniük a kutatási tervüket. Beadási határidő a harmadik
félév vége, január 31. A beadás egyben a negyedik félévre való beiratkozás feltétele
is. A kutatási terv jó előkészítése nagyon fontos, mert így lehet számítani mind a
külső bírálók pozitív javaslataira, mind azokra a kritikai megjegyzésekre, amelyek
elejét vehetik a kutatási zsákutcáknak, tévutaknak. A jó kutatási terv alapul szolgálhat
tanulmányutak, ösztöndíjak megpályázásához, ami szintén hallgatói érdek. Az
alábbiakban javaslatot teszünk egy ’ellenőrzési listára.’
1. A kutatási tervben pontosan jelöljük meg azokat a megoldatlan kérdéseket,
amelyekre választ keresünk! Jelenítsük meg a világosan körvonalazott
tudományos problémát!
2. Fogalmazzunk meg hipotetikus válaszokat, amelyekből kiderül, hogy milyen
irányban keressük a választ a kérdésekre!
3. Igazoljuk, hogy ismerjük a témával foglalkozó szakirodalmat!
4. Bontsuk az alapkérdést részkérdésekre!
5. Pontosítsuk a módszertani eszközöket! Azokban az esetekben, amelyekben
speciális erőforrásokat (adatbázisokat, interjúkat stb.) kívánunk használni,
nevezzük meg őket világosan!
6. Bátran fogalmazzuk meg a nehézségeket, problémákat, kételyeket, mert ezek
révén tud a témavezető és a többi kolléga is hasznos és célravezető
tanácsokkal szolgálni!
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3/a melléklet

Az éves tanulmányi-kutatási beszámoló és munkaterv elkészítésére
vonatkozó szabályok
Az éves tanulmányi-kutatási beszámoló és munkaterv elkészítésének célja a
doktoranduszok és a DI közötti érdemi szakmai kapcsolat segítése.
Beadási határidő: mindkét dokumentumot elektronikus formában (e-mailen), és egy
kinyomtatott példányban kell eljuttatni a Politikatudományi Intézet Titkárságára,
legkésőbb a szeptemberi beiratkozás előtti héten. Elháríthatatlan akadály esetén –
a fenti határidő előtt és a kért új határidő megjelölésével – a programigazgatótól
írásban engedélyt kell kérni a halasztásra. A beszámoló benyújtásának elmulasztása –
elfogadható indokok hiányában – a képzési szakaszban levők (doktoranduszok) esetén
a tanulmányok, a kutatási szakaszban levők (doktorjelöltek) esetében a doktori
cselekmény sikertelen lezárását vonja maga után. Elfogadható indok esetén a
programigazgató egy alkalommal engedélyezheti a dokumentumok megadott
határidőn belüli pótlását, késedelmi pótlék befizetése mellett.
Éves beszámolóra kötelezett minden, a megelőző (tavaszi) félévet lezárt
doktorandusz, illetve doktorjelölt, aki még nem nyújtotta be disszertációtervezetét.
Éves munkaterv benyújtására kötelezett minden, az adott őszi félévre beiratkozni
szándékozó doktorandusz, illetve minden doktorjelölt, aki még nem nyújtotta be
értekezéstervezetét. Az előírás érvényes azokra is, akik a 3. tanulmányi év (6.
szemeszter) végén nem léptek be automatikusan a fokozatszerzési szakaszba, vagyis
azt a szakaszt halasztással kezdik. Ők a beszámolók és munkatervek szempontjából
kutatási szakaszban levőknek számítanak.
Tartalmi követelmények:
A beszámolóban térjen ki arra, hogy a doktorandusz/doktorjelölt a beszámolási
időszakban milyen, az előírt kötelezettségeket meghaladó egyéni vagy szervezett
tanulmányokat és/vagy a tervezett értekezés témájának keresését, kutatási tervének
előkészítését, az értekezés megírását szolgáló kutatásokat folytatott.
Jelölje meg a további tanulmányok illetve kutatás témakörét, a feldolgozott
irodalmat, s az annak alapján készített írásos dokumentumokat. Térjen ki külön az
elért eredmények dokumentált eredményeire (kutatási beszámoló, tanulmány,
konferencia-előadás, publikáció). Értékelje röviden, hol tart a tervezett disszertáció
kutatási tervének, ill. az értekezés tervezetének az elkészítési folyamatában, mikorra
várható annak befejezése. Jelezze azt is, ha olyan tárgyi vagy személyi problémákba
ütközött, amelyek elhárításához segítségre, tanácsra van a szüksége.
A képzési szakaszban levők külön térjen ki a beszámolójukban azokra az
oktatási ill. publikációs tevékenységekre, amelyek ellenében kreditek jóváírását kérik.
A munkaterv összeállításánál is a kutatási beszámolók előzőkben vázolt
követelményeit kell szem előtt tartani. Tehát minél konkrétabban meg kell határozni,
hogy az elkövetkező tanév során a doktorandusz/doktorjelölt az előírt
kötelezettségeken felül milyen tanulmányokat, kutatást tervez, milyen időbeli
ütemezésben, milyen dokumentálható, számon kérhető eredményekkel.
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Formai követelmények: mindkét dokumentum tüntesse fel címmezőben a vonatkozó
időszakot, a doktorandusz/doktorjelölt és témavezetője nevét, és a kutatási témát (a
disszertáció tervezett címét), s a végén szerepeljen mind a hallgató, mind a
témavezető aláírása. Az aláírás a dokumentum elfogadását igazolja.
Lehetséges elrendezés:
A PhD hallgató/jelölt neve
Kutatási téma
Témavezető neve
Tanév
ÉVES TANULMÁNYI-KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (MUNKATERV)

Dátum
(a hallgató/jelölt)

(a témavezető)
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3/b melléklet
Formanyomtatvány a témavezetői beszámolóhoz.
Szervezett doktori (PhD) képzésben ill. fokozatszerzésben résztvevők számára
Azonosító adatok
A PhD hallgató/jelölt neve
Kutatási téma
Témavezető neve
Tanév
Általános jellemzők1
gyakori (1-2 hetente vagy gyakrabban)
1. Konzultáció gyakorisága
ritka (havonta)
rendszertelen (alig találkoznak)
kiváló
2. A hallgató általános fejlődése
megfelel az elvártnak
elmarad az elvárttól
kiváló
3. A témafeldolgozásban való
előrehaladása
megfelel az elvártnak
elmarad az elvárttól
A hallgató/jelölt teljesítményének értékelése
Általános fejlődés

Kutatási előmenetel

Publikációs tevékenység

Dátum
1

A megfelelő helyre kérjük, tegyen x-et!

(a témavezető aláírása)
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4. melléklet

Az értekezéstervezet tartalmi és formai követelményei, a munkahelyi
vitával kapcsolatos egyéb szabályok
1. Általános elvárások
Az értekezéstervezet elkészítésének és védésre való benyújtásának célja, hogy meg
lehessen ítélni a doktorjelölt elméleti felkészültségét, kutatási koncepciójának
szakmai megalapozottságát, valamint a kutatás addig elért főbb eredményeit. A
tervezetnek tartalmaznia kell a témához kapcsolódó szűkebb szakirodalmat és a téma
interneten megjelenő értelmezését is. Formai követelményei megegyeznek a végleges
változatra vonatkozó elvárásokkal (lásd az 5. mellékletet).
2. Az értekezéstervezet és munkahelyi vitájának jellege és célja
A tervezetnek már tartalmaznia kell az új tudományos értékkel bíró eredményeket.
Jelentős módszertani, forrásfeldolgozási, adatkezelési hibától mentesnek kell lennie.
A tervezet nyilvános megvitatásának célja elsősorban az, hogy az abban résztvevők
kérdéseikkel, kritikai észrevételeikkel és tanácsaikkal segítsék a jelöltet abban, hogy
végső dolgozata minél színvonalasabb legyen. A munkahelyi vita egyidejűleg a
jelöltek szélesebb szakmai közeg előtti bemutatkozásának terepe, továbbá a többi
doktorandusz és doktorjelölt számára fontos tapasztalatszerzési lehetőség. Tőlük,
kiváltképpen a doktorjelöltektől a vitában való aktív részvétel alapvető elvárás.
3. Az értekezéstervezet vitájának kezdeményezése
Az elkészült tervezetet – az előírt kellékekkel együtt –a programigazgatónak címezve
kell az Intézet adminisztrátorához kell benyújtani.
A tervezettel egyidejűleg benyújtandó dokumentumok:
a) egyéni úton felkészülő jelölt maga terjeszti elő a tervezet vitájának
megszervezésére irányuló kérelmet, amelyben nyilatkozik, hogy minden
szükséges előfeltételt teljesített;
b) szervezett formában felkészülő jelölt esetében a kérelmet a témavezetője
terjeszti elő; a kérelemben röviden értékeli a jelölt elvégzett kutatómunkáját,
felmutatott kutatói alkalmasságát és habitusát, önálló eredményeit, és
nyilatkozik a dolgozat védésre alkalmasságáról;
c) nyilatkozat arról, hogy a benyújtott értekezés-tervezet (a mások hivatkozott
eredményeit leszámítva) a jelölt önálló szellemi alkotása (az aláírandó forma
átvehető az EDT Irodájában), ill.
d) közös munkák eredményeinek közlése esetén nyilatkozat a szerzőtársaktól a
jelölt önálló hozzájárulásának mértékéről;
e) a meghívóba illeszthető rövid (max. 1,5 oldal terjedelmű) ismertető
(„fülszöveg”), amely jelzi az értekezés témáját és a bemutatatásra kerülő
eredményeket;
f) szervezett (nem egyéni) formában felkészülő jelöltek kérelmükhöz
ugyancsak csatolják a már megjelent (több esetén a legfontosabbnak ítélt
három) publikációjuk másolatát (több esetén publikációs jegyzéküket is). Ha
még nem jelent meg publikációjuk, de már van közlésre elfogadott
tanulmányuk, akkor ennek igazolását, ha ez sincs, akkor egy nyilatkozatot
arról, hogy mikorra tervezi (hol, milyen közleménnyel) ezt a követelményt
teljesíteni.
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Az értekezéstervezetet három összefűzött és egy másolásra alkalmas példányban kell
leadni, továbbá elektronikus formában is továbbítani kell a DI részére.
4. Az értekezéstervezet műhelyvitájának megszervezése
Célszerű, ha a jelölt a hivatalos kérelem leadása előtt már jelzi a programigazgatónak,
hogy várhatóan mikor készül a tervezetet benyújtani. A DI arra törekszik, hogy
hiánytalan kérelmet benyújtók számára három munkahónapon belül (azaz a nyári
hónapokat nem számítva) sor kerüljön tervezetük műhelyvitájára. Ha a hiánytalanul
benyújtott tervezet műhelyvitájára – a jelölttől független okok miatt – a három
munkahónapon belül nem kerül sor, akkor a jelölt a programigazgatónak címzett
levélben kérheti a késlekedés okának kivizsgálását, és ha emiatt időzavarba került, a
végső disszertáció benyújtására előírt határidő módosítását.
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5. melléklet

A doktori disszertáció formai követelményei és a nyilvános védés
forgatókönyve
1. Formai követelmények
A disszertáció terjedelme az irodalom-, hivatkozás- ill. forrásjegyzék és a mellékletek
nélkül lehetőleg 150-200 oldal (12-es betűméret, 1.5 sortáv, A4 oldalméret), kivételes
esetben ennél több, de legföljebb 250 oldal. A disszertáció, a tézisfüzet és a kivonatok
formai és tartalmi követelményeit a TTDT Ügyrendje tartalmazza.
2. Dokumentáció
- a témavezető által aláírt, a programigazgatónak címzett kérelem, amelyben
nyilatkozik a disszertáció védésre alkalmasságáról;
- a jelölt nyilatkozata arról, hogy önálló szellemi alkotásról van szó;
- a formai előírásoknak eleget tevő értekezés* (lásd a TTDT Ügyrendjét;
- tézisgyűjtemény* (magyar nyelvű értekezés esetén angol nyelvű összefoglalóval,
publikációs és irodalomjegyzékkel, lásd a TTDT Ügyrendjét);
- rövid ismertető (fülszöveg)*;
- szakmai életrajz*;
- saját publikációs jegyzék*;
- az értekezés védési díjának befizetését igazoló dokumentum;
- a védés körülményeivel kapcsolatos kérések (pl. technika biztosítása);
A *-gal jelzett dokumentumok CD-n (MSWord vagy pdf formátumban) is leadandók.
3. Zárt ülés a nyilvános védés előtt
A Bíráló Bizottság a védés helyszínén, a védés kezdete előtt zárt ülést tart, amelyen
megvizsgálja, hogy van-e bármilyen akadálya a védés lebonyolításának. A Bizottság
akkor határozatképes, ha elnöke, titkára, legalább az egyik opponens és még két
további tag a nyilvános vitán végig jelen van. Az elutasító véleményt adó opponens
jelenléte nélkül a vita nem folytatható le.
A Bizottság közös kérdés(eke)t fogalmaz meg a jelölt számára, amely(ek)et a titkár
írásban is rögzít. A plenáris vita keretében a Bizottság tagjai további kérdéseket is
föltehetnek.
4. A nyilvános védés menete
- Az elnök bejelenti, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi
Területi Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki N doktorjelölt M című doktori
disszertációját. Megállapítja, hogy a védésnek nincs akadálya, a Bíráló Bizottság
határozatképes.
- Az elnök bemutatja a Bíráló Bizottság tagjait.
- A titkár ismerteti a jelölt szakmai életrajzát.
- Az elnök felkéri a jelöltet, hogy szabad előadásban, tömören (kb. 20 perc időkorlát
figyelembevételével) fejtse ki disszertációjának főbb tételeit.
- Az elnök felkéri a bírálókat, hogy ismertessék írásos véleményük lényegét és
tegyenek javaslatot a fokozat odaítélésére.
- A titkár ismerteti az esetlegesen távollévő opponens véleményét és javaslatát.
- Az elnök felkéri a titkárt, hogy ismertesse a Bíráló Bizottság által feltett
kérdés(eke)t. Ez(eke)t a titkár írásban is átadja a jelöltnek.
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-

A titkár ismerteti az előzetesen beérkezett kérdéseket, hozzászólásokat.
Az elnök megnyitja a plenáris vitát.
Az utolsó hozzászólás elhangzása után az elnök felkéri a jelöltet, hogy válaszoljon
a feltett kérdésekre, hozzászólásokra.
A jelölt válaszol.
Az opponenseknek viszontválaszra van lehetősége. Távollévő opponens írásos
viszontválaszát a titkár ismerteti.
Ezt követően az elnök berekeszti a nyilvános vitát, s bejelenti, hogy a Bizottság
zárt ülésen hoz határozatot.

5. Zárt ülés a nyilvános vita után
- A Bizottság értékeli a nyilvános vitát.
- Az elnök titkos szavazást rendel el. A Bizottság valamennyi tagja leadja
szavazatát a TTDT-Iroda által elkészített szavazólapok felhasználásával. A
Bizottság tagjai a szavazás során 0-3 skálán értékelik az értekezést.
- A leadott pontszámokat a titkár összegzi és átlagolja. Az értekezés nem
javasolható elfogadásra, ha a Bizottság több mint két tagja nem javasolja az
elfogadást, valamint ha az összes pontszámok átlaga 1-nél kisebb.
- Ha a Bizottság az értekezés elfogadását javasolja, akkor annak összevont
minősítése – a szavazati pontszámok két tizedesre kerekített átlagától függően – a
következők szerint alakul:
2.70 – 3.00 között summa cum laude,
2.01 – 2.69 között cum laude,
1.61 – 2.00 között rite,
1.61 alatt insufficiente.
Az értekezés nem javasolható elfogadásra, ha a bizottság több mint két tagja nem
támogatja (0-val szavaz), illetve ha az összes pontszámok átlaga 1, 61-nél kisebb.
- Ezután a titkár kitölti a védési jegyzőkönyvet, benne a közösen megfogalmazott
indoklással. A jegyzőkönyvet a Bizottság tagjai aláírják.
- A titkár a leadott szavazatokat a jegyzőkönyvhöz csatolja, amelyet a védés után az
egyéb dokumentumokkal együtt visszajuttat a Doktori Irodára.
6. A nyilvános védés lezárása
- Az elnök ismerteti a titkos szavazás eredményét.
- Az elnök felkéri a titkárt, hogy ismertesse a Bíráló Bizottság jegyzőkönyvben
rögzített indoklását.
- Az elnök berekeszti a védési eljárást.
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6. melléklet

A program kreditszabályzata
I.
Tanulmányi kreditpontok
A tárgy
Megnevezése

Tárgyfelelős/Oktató

Kredit

Papp Zsófia/Változó

4

Hajnal György

4

Változó

4+4

-

4

Körösényi András/Változó

4

Gajduschek György

6

Lánczi András/Változó

6

Összehasonlító közigazgatás és közpolitika

Hajnal György

6

Közép- és kelet-európai demokráciák

Gallai Sándor

6

Gajduschek György

6

Mike Károly

6

Komparatív EU közpolitika

Ágh Attila

6

Az EU intézményrendszere

Ágh Attila

6

Pártok, pártelemzések

Várnagy Réka

6

Parlamenti rendszerek

Ilonszki Gabriella

6

Demokrácia, képviselet, elszámoltathatóság

Körösényi András

6

Papp Zsófia/Változó

6

I. Módszertan. Négy kurzus felvétele kötelező.
Adatfelvétel, statisztika
Academic Writing
Kutatószeminárium I-II
Módszertani nyári/téli egyetem
Elméleti és módszertani megközelítések a
politikatudományban

II. Törzstárgyak (hat tárgy felvétele kötelező)
Közpolitikai elméletek és modellek
Kortárs politikai filozófia

Kormányzati döntéshozatal
Közösségi gazdaságtan

Választás- és közvéleménykutatás

III. Alternatív tárgyak (öt tárgy felvétele kötelező)

A demokráciák morális igazolása

Lánczi András

4

Közpolitika-elemzés és –értékelés

Szalai Ákos

4

Pintér Miklós

4

Ványi Éva

4

Ifjúságkutatás

Szabó Andrea

4

Változások a magyar politikai rendszerben

Török Gábor

4

Változó

4

Gedeon Péter

4

Játékelmélet, alkalmazás
Parlamentarizmus Magyarországon

Fiskális és monetáris politika/államháztartástan
Politikai gazdaságtan
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Helyi politika

Várnagy Réka

4

Politikaelmélet

Balázs Zoltán

4

Vass László

4

Kormányzati rendszerek

Összesen legalább 72, legföljebb 90 kredit teljesítendő.
Igazolja: a tárgy felelőse.
II.
Egyéni tanulmányok és kutatási kreditpontok
témavezetői, vezető oktatói irányítással végzett, ellenőrzött kutatómunka
(beszámolók, adatgyűjtések, oktatási segédanyagok szerkesztése, a DI
munkahelyi vitáin, védésein való részvétel, konferencián tartott előadás,
korreferátum stb.): félévenként legföljebb 12, összesen legalább 25
kreditpont (igazolja: a téma- ill. kutatásvezető);
2. kutatási fórumon (a negyedik és az ötödik félévben), a kutatási terv
prezentációjáért 5-5 kreditpont (igazolja: a programigazgató);
3. publikációk: lásd a 7. fejezetet (igazolja: a programigazgató);
4. elfogadott kutatási terv: 20 kreditpont (a DIT döntése alapján).
1.

Összesen legalább 50, legföljebb 104 kreditpont.

III.
Oktatói munkáért járó kreditpontok
1. A doktoranduszok elsősorban a BCE Politikatudományi Intézetében és a BCE
Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékén végeznek oktatást, más felsőoktatási
intézményben illetve tanszéken végzett oktatómunka elismeréséhez a
programigazgató jóváhagyása szükséges. Az oktatómunkát a tárgy felelőse igazolja.
2. Egyéb oktatással összefüggő feladatok: dolgozatok előkészítése, javítása, oktatási
segédanyagok előkészítése. Az értékelés az előző pontban foglaltak szerint történik.
Összesen legalább 4, évenként legföljebb 16, összesen legföljebb 48 kreditpont.
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5. melléklet: átemelve az TTDT Ügyrendjéből!

Tudományos publikációs tevékenység értékelése
1. Tudományos publikációs tevékenység meghatározása
a) Tudományos publikáció tudományos folyóiratban vagy könyvben megjelent
írásos munkák lehetnek. Befogadásra váró A-C kategóriás folyóiratokból egyet
figyelembe lehet venni, ha a jelölt hivatalos, aláírt befogadó nyilatkozatot mellékel
hozzá.
b) Szakmai tudományos folyóirat alatt olyan kiadványt kell érteni, amelynek van
szerkesztőbizottsága, a dolgozatokat lektorálják, s magyar nyelvű folyóirat esetén van
idegen nyelvű összefoglalója.
c) A folyóirat lehet nyomtatott, elektronikus, illetve CD-n megjelentetett, de e
két utóbbi esetben is rendelkezni kell az előzőekben leírt kritériumokkal.
d) Egy könyv akkor tekinthető tudományosnak, ha tartalmaz új tudományos
eredményeket, illetve szintetizáló jelleggel, új személettel foglal össze valamely
szakterületet.
e) Egy szakkönyv (v. könyvrészlet) tudományos teljesítményként való
elfogadásáról a DI tanácsa dönt. Alapfeltétel: a könyv lektorált legyen, és hivatalosan
terjesztésre kerüljön. A nem tudományos könyvek az egyéb teljesítmények
kategóriába tartoznak.
2. Egyéb szakmai teljesítmények egyedileg bírálandók el, s pontértékéről a DIT dönt.
Figyelembe vehető eredmények:
- reproduktív könyv, jegyzet vagy könyvrészlet;
- hazai és nemzetközi konferencián való részvétel előadással vagy poszterrel, ha
legalább absztrakt megjelenik róla (írásos dokumentum és igazolt részvétel
esetén);
- szakmai tanulmány;
- szakmai alkotás (például információs rendszer, modell-, illetve
szoftverfejlesztés);
- tananyagfejlesztéshez való, dokumentált hozzájárulás.
3. A szakmai teljesítmények értékelése.
A jelölt publikációnak pontértékét – mind az abszolutórium, mind a doktori
fokozat megszerzése esetén – az MTA IX. Osztályának 2013-ban megújított
folyóiratlistái és pontozási rendje alapján állapítjuk meg (a listák elérhetősége:
http://mta.hu/ix_osztaly_cikkei/doktori-ugyek-121451). Ennek megfelelően:
a) A folyóiratcikkek pontértéke:
Folyóiratcikkek

Idegen
nyelvű

Magyar
nyelvű

1) Az MTA szakmailag illetékes doktori bizottsága listáján
A kategóriájú

20

10

B kategóriájú

16

8

C kategóriájú

12

6

D kategóriájú folyóiratban

6

4
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2) más, a DI és a TTDT által elfogadott, ISSN
6
3
számmal ellátott tudományos folyóiratban*
* Más Doktori Iskola által A, B, és C kategóriába sorolt folyóiratot a DI-k
kölcsönösen elfogadnak.
b) ISBN számmal ellátott, jelentős mértékben új tudományos eredményeket
közlő szakkönyvek és könyvfejezetek, illetve ISBN szám mellett
szerkesztőbizottságot is feltüntető lektorált konferenciakötetetekben megjelent
tanulmányok pontértéke:
Szakkönyvek és könyvfejezetek

Idegen
Magyar
nyelvű
nyelvű
1) Teljes, legalább 5 ív* terjedelmű tudományos könyv:
4-8/ív, max
2-4/ív, max
Ívenként és egy könyvért maximum
40
25
2) Lektorált konferenciakötetben
(ISBN és szerk.biz.) megjelent
4-12/ív ill. db 4-12/ív ill. db
tanulmányok
* 1 ív = bruttó 40 000 karakter. A megjelenés helyétől és a publikáció
rangjától függően adható nagyobb vagy kisebb pontérték.
c) Egyéb teljesítményekért (tankönyv, jegyzet, nem lektorált konferencia kiadványban
megjelent előadás, poszter, tanulmány) összesen magyar nyelvűek esetén legfeljebb
10, idegen nyelvűek esetén legfeljebb 20 pont adható
d) Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok megállapításához
szintén az MTA pontozási rendjét fogadjuk el:
2 szerző esetén

75% x pontszám

3 szerző esetén

60% x pontszám

4 vagy több szerző esetén

30% x pontszám

(5) A védésre bocsátáshoz szükséges minimális publikációs teljesítmény:
- a szervezett képzésben résztvevők esetén tudományos publikációkból legalább 45
pontot, ebből legalább 25 pontot A-C kategóriás folyóiratban megjelent cikkekből
kell összegyűjteni, Befogadásra váró A-C kategóriás folyóiratcikkekből kettőt
lehet figyelembe venni, ha a jelölt hivatalos, aláírt befogadó nyilatkozatot
mellékel.
- egyéni felkészüléses jelöltek esetén a szükséges publikációs teljesítmény meglétét
már a felvételi folyamatban (habitusvizsgálat) értékeli a DI és a TTDT.
Amennyiben a publikációs teljesítménye tekintetében pótlólagos feltétel
előírásával léphetett be a jelölt a fokozatszerzési folyamatba, a védésre bocsátás
előtt ismét ellenőrzésre kerül az előírt legalább 100/60 pont publikációs
követelmény teljesítése, ami a védésre bocsátás szükséges feltétele.

