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6. sz. melléklet 

 

 

A TANULMÁNYI, KUTATÁSI, PUBLIKÁCIÓS ÉS OKTATÁSI 

TEVÉKENYSÉGÉRT JÁRÓ KREDITEK 

A KRE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI 

ISKOLÁJÁBAN 

 

A 2016. szeptember 1. napját követően jogviszonyt 

létesítők számára 

 

A kurzusok szerkezete és kreditpontjai 

 

Kötelező kurzusok összesen 140 kredit 

 

Kötelező tárgyak négy féléven keresztül 

félévenként három tárgy (6 kredit/tárgy) 72 kredit 

félévenként egy tárgy (3 kredit/tárgy) 12 kredit 

 
Kutatószeminárium nyolc féléven keresztül 

félévenként egy tárgy (5 kredit/félév) 40 kredit 

 

 

Szabadon választható kurzusok összesen 

(a tanulmányi idő négy féléve alatt 
összesen négy tárgy, 4 kredit/tárgy) 16 kredit 

 

Egyéb tudományos, publikációs és/vagy 

oktatási tevékenységgel szerezhető 100 kredit 

 
 

Összesen 240 kredit 
 

Publikációs tevékenységért járó kreditek 

 
Tudományos ismeretterjesztő publikáció 1-3 kredit/ív 

Recenzió 1-3 kredit/ív 

Magyar nyelvű tudományos publikáció folyóiratban 3-6 kredit/ív 

Publikáció doktorandusz konferenciakötetben  2 kredit/ív 

Publikáció nem doktorandusz írásokat tartalmazó konferenciakötetben    3-6 kredit/ív 

Idegen nyelvű tudományos publikáció 4-9 kredit /ív 

Tankönyv, jegyzet (magyar nyelven) 2-4 kredit/ív 

Tankönyv, jegyzet (idegen nyelven) 3-6 kredit/ív 

Szakfordítás 2-4 kredit/ív 

 
A publikációs tevékenységért járó krediteket ívenként (40.000 n) arányosan kell számítani, de 

valamennyi elismert publikáció legalább 1 kreditet ér. 

Egy-egy publikáció konkrét kredit-értékének megállapításakor figyelembe kell venni a 

megjelenés helyét (nyomtatott vagy elektronikus publikáció, országos vagy helyi szaklap, 

periodika stb.) 
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Tudományos tevékenységért járó kreditek 

 

PhD védésen való részvétel    1 kredit 

Habilitáción való részvétel   1 kredit 

Hazai tudományos konferencián való részvétel hallgatóként   1 kredit 

Külföldi tudományos konferencián való részvétel   2 kredit 

Hazai tudományos konferencián előadás tartása (ez egyben részvételt is jelent 3 kredit 

Külföldi tudományos konferencián előadás tartása (ez egyben részvételt is jelent 5 kredit 

Kutatásszervezésben való közreműködés   1 kredit 

TDK tevékenység szervezése   1 kredit/félév 

Szakkollégiumi óra tartása   1 kredit/tanóra 

Konferencia szervezése   2 kredit 

Szakértői anyag elkészítése   2 kredit/ív 

Szakértői anyag fordítássa1 kredit   2-4 kredit/ív 

Jegyzőkönyv készítés legalább 2 alkalommal    1 kredit/félév 

Szerkesztés    3 kredit 

 

 
Oktatási tevékenységért járó kreditek 
 

Oktatási tevékenység  

(egyéb ellenszolgáltatás nélkül a teljes képzési idő (6 félév) alatt)  max. 20 kredit 

Óratartás (egyetemi vagy szakképzés keretében)  1 kredit/tanóra (Félévenként max. 5 kredit) 

Vizsgafelügyelet legalább 3 alkalommal  

(részteljesítések a félévek között nem vihetők át)    1 kredit/félév 

Hospitálás legalább 3 alkalommal  

(részteljesítések a félévek között nem vihetők át)    1 kredit/félév 

Oktatásszervezésben való közreműködés     1 kredit/félév 

Vizsgáztatás (írásbeli vizsgák, ZH-k javítása megadott megoldókulcs alapján másodbírálat 

mellett) (kérdező szerep szóbeli vizsgán fokozattal rendelkező vizsgáztató felügyelete mellett)  

0.5 kredit/vizsga (Félévenként max. 

1 kredit) 

 

 

 

 

 
  



53/2019. (09.10.) számú TDHT ülési határozat: 

A TDHT úgy határoz, hogy – a vonatkozó törvényi rendelkezésre is tekintettel – eltörli a 

kutatószeminárium elvégzésének kötelezettségét a doktori képzés mintatanterv szerinti ötödik, 

hatodik, hetedik és nyolcadik félévében. A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszának 

megkezdését követően kutatószeminárium teljesítése nem írható elő. 

 


