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Mellékletek 
 

1. számú melléklet 

A tanulmányi, a kutatási és a publikációs tevékenységért járó kreditek 
2019. szeptember 1. napját követően doktorandusz 

 jogviszonyt létesítőkre vonatkozóan 

 

 

 

A kurzusok szerkezete és kreditpontjai 

 

Kötelező és kötelezően választható előadások és gyakorlatok    120 kredit 

ebből: 

kötelező tárgyak            60 kredit 

kötelezően választható tárgyak         40 kredit 

kutatószeminárium           20 kredit 

Tudományos és publikációs tevékenységgel szerezhető    120 kredit 

Összesen          240 kredit 

 

Tudományos és publikációs tevékenységért járó kreditek 

 

Az egész képzési időtartam alatt legalább 120 kredit megszerzése szükséges.  

 

Magyar nyelvű tudományos publikáció A/B kategóriás folyóiratban    8 kredit/ív 

Magyar nyelvű tudományos publikáció C/D kategóriás folyóiratban    4 kredit/ív 

Publikáció doktorandusz kiadványokban és konferenciakötetekben     4 kredit/ív 

Publikáció nem doktorandusz írásokat tartalmazó konferenciakötetben              6 kredit/ív 

Idegen nyelvű, külföldön vagy hazai idegen nyelvű folyóiratban  

megjelent tudományos publikáció      10 kredit/ív 

Tudományos ismeretterjesztő publikáció        2 kredit/ív  

(összesen max. 5 kredit) 

Recenzió, bírálat            2 kredit/ív 

(összesen max. 8 kredit) 

 

Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet (magyar nyelven)      4 kredit/ív 

Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet (idegen nyelven)      6 kredit/ív 

Szakfordítás, ha a fordító nevét és  

fordítói minőségét a megjelent szöveg feltünteti        4 kredit/ív 

Tankönyv, jegyzet, szakfordítás tevékenységre – összesen max. 20 kredit adható 

  

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

valamennyi elismert publikáció legalább 1 kreditet ér. 
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Tudományos életben való részvételért 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 

Részvételre félévente max. 2 kredit, összesen max. 16 kredit adható. 

 

Tudományos előadás: 

Hazai tudományos konferencián előadás tartása (egyben részvétel is)    3 kredit 

Külföldi tudományos konferencián előadás tartása (egyben részvétel is)    5 kredit 

  


