
Képzési és kutatási szakasz: 120 kredit és 

publikációk (2,5 ív)

4 félév

Komplex vizsga: A képzési és kutatási szakasz 

lezárása

 4. aktív félév végén

Kutatási és disszertációs szakasz: 120 kredit 4 félév

Abszolutórium megszerzése (240 kredit és 

publikációk)

legkésőbb a 8. aktív félév végén

Jelentkezési lap és mellékletek benyújtása EDSZ 43. § (1)-(2)

Fokozatszerzés eljárás díja: a mindenkori 

minimálbér kétszerese

csak a hallgatói jogviszony 

megszűnését követően benyújtott 

jelentkezéskor fizetendő

KRE SZMSZ III.2. 

Hallgatói Térítési és 

Juttatási Szabályzat 

TDHT javaslatot tesz az EDHT számára max. 30 napon belül EDSZ 43.§ (5)

 TDHT határozat  után az EDHT dönt max. 60 napon belül EDSZ 43.§ (6)

Fokozatszerzés eljárás megindulása az EDHT határozat napja EDSZ 42§ (2)

Jelentkezés műhelyvitára (1 spirálozott példány 

leadása és elektronikus beküldése)
EDSZ 52§ (1)

Elnök és előbírálók személye: témavezető 

ajánlása alapján DI vezető és TDHT dönt
TDHT döntés 30 napon belül EDSZ 52§ (1)-(2)

Értekezés címének módosítása
műhelyvitát követő 30 napon 

belül lehet kérvényezni
EDSZ 13. § s)

Címmódosítás elbírálása: DI vezető és TDHT TDHT döntés 30 napon belül EDSZ 13. § s)

Az értekezés benyújtásának feltétele:                    

2 nyelvvizsga, MTMT,  régi képzés esetén 

szigorlat

min. 1 hónappal a műhelyvita 

után
EDSZ 53. §

Jelentkezés nyilvános vitára: az értekezés 

benyújtása CD-n és 3 fűzött példány, 6 spirál, 

15 tézisfüzet

Végső határidő az értekezés benyújtására 

komplex vizsgát követő 3 éven 

belül - indokolt esetben ezt a 

TDHT 1 évvel meghosszabbíthatja

EDSZ 81.§

4. Nyilvános vita

1. Fokozatszerzési eljárás elindítása

3. Műhelyvita

Időpontjának kitűzése (témavezető)
A két előopponens támogató 

nyilatkozata után  min. 3 hét

AJDI MSZ (2019 

után) 34. § (3)

Fokozatszerzés állomásai Időintervallum Szabályzat

0. Előzmények

AJDI MSZ (2019 

után) 19 § - 23. § , 

továbbá Képzési terv 



Bizottság összetétele: témavezető ajánlása 

alapján DI vezető és TDHT dönt
TDHT döntés 30 napon belül

Időpont

"két 

támogató javaslat beérkezésétől 

számított – szorgalmi időszakra 

eső – két hónapon belül nyilvános 

vitára 

kell bocsátani. "

EDSZ 55.§ (6)

Írásos bírálat

"az értekezés benyújtásától 

számított, legkésőbb - szorgalmi 

időszakra eső - két hónapon belül 

az írásos bírálatnak el kell 

készülnie. "

EDSZ 55.§ (4)

"A jelölt a bírálatokat előzetesen 

írásban kézhez kapja, az azokban 

feltett kérdésekre lehetőség 

szerint 15 nappal a nyilvános vita 

előtt írásban válaszol. "

EDSZ 56.§ (1)

Vita nyilvánossága (résztvevők, kari oktatók , 

hallgatók, ODT, honlap, könyvtár)

legkésőbb 1 héttel az időpont 

előtt

EDSZ 57.§ (1)-(2)

Eljárás befejezése
Az értekezés benyújtását követő 1 

éven belül.
EDSZ 57.§ (1)

Sikeres védést követően a TDHT állásfoglalása 

után az EDHT ítéli oda

max. 30 nap + max. 60 napon 

belül
EDSZ 59.§ (1)

Oklevél kiadása 
az EDHT határozattól számolva 30 

napon belül

2011. évi CCIV. Törv 

(NFTV.) 51.§

Doktorrá avató ünnepség, díszoklevél átvétele
sikeres védést követő 6 hónapon 

belül
EDSZ 61.§

A képzés időtartama 4+4 félév

Az értekezés benyújtásának határideje Komplex vizsgától 3 év

A fokozatszerzési eljárás átlagos időtartama kb. 1 év

A sikeres védéstől a doktorrá avató ünnepségig 

eltelő idő 0,5 év

6. Összefoglaló

5. Fokozat odaítélése


