Iránytű a doktori
képzéshez

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

TISZTELT DOKTORANDUSZOK!
TISZTELT EGYETEMI POLGÁROK!
Örömömre szolgál, hogy a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának nevében köszönthetem Önöket Egyetemünkön.
A kiadvány, amit most a kezében tart azzal a céllal született, hogy a beiratkozást követően az újdonsült doktoranduszoknak, illetve a doktori képzésben való részvételt tervezőknek lehetőségük legyen átfogó formában, de mégis röviden tájékozódni az őket
leginkább foglalkoztató kérdésekről.
A kiadványunk röviden összefoglalja az új doktori képzés legfontosabb kérdéseit – kezdve a képzés szakaszaival, a munkarend kérdéseivel egészen a doktori képzés
céljáig, azaz a fokozatszerzéséig. Mindezek után szervezetünkről, azaz a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatáról vagy röviden PTE DOK-ról és tevékenységeinkről olvashat. Ezt követően ismertetjük a doktoranduszokat érintő ösztöndíjakat és a legfontosabb szakmai konferenciáinkat.
Szervezetünk nevében is kívánok Önnek eredményes kutatói éveket Magyarország
első egyetemén!

Tisztelettel,
Pónusz Róbert
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

AZ ÚJ DOKTORI KÉPZÉS
A hazai doktori képzés 2016. szeptember 1.
napjától új struktúrában folyik. A képzés két
szakaszból, képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.
A két szakasz képzési ideje összesen nyolc félév, amely alatt legalább 240 kreditet kell megszerezniük a hallgatónak. A két szakaszt a
negyedik félév végén az ún. „komplex vizsga”
választja el egymástól, amely méri és értékeli
a tanulmányi, kutatási előmenetelt. Ennek a
sikeres teljesítésétől függ, hogy a hallgató megkezdheti-e a kutatási és disszertációs szakaszt.
A komplex vizsgák részletes szabályait az egyes
doktori iskolák doktori szabályzatai rendezik.
Fontos megjegyezni, hogy a komplex vizsgát
követő három éven belül a doktorandusznak be
kell nyújtania a doktori értekezését.
Az államilag támogatott doktoranduszok esetén a hallgatók havi ösztöndíja az éppen teljesítés alatt lévő szakasztól függ:
11 A képzési és kutatási szakaszban 140.000,- Ft
11 A kutatási és disszertációs szakaszban
180.000,- Ft.
A doktori képzés munkarendje – felépítéséből
adódóan – alapvetően teljes idejű, azaz nappali
képzésnek minősül, amelynek számos előnye
van: nappali tagozatos diákigazolvány, a hallgatók mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség
alól ösztöndíjak elnyerése esetén és biztosítottnak minősülnek, azaz egészségügyi szolgáltatásra lesznek jogosultak.
Minden doktoranduszra egyaránt vonatkozó
szabály, hogy kérelemre előzetesen megszerzett
ismeretek, kompetenciák alapján többlet krediteket is el lehet ismerni.

A doktorandusz hallgatói jogviszonya három
módon szűnhet meg:
11 A komplex vizsga nem teljesítésével, a kötelezettség elmulasztásának, vagy sikertelenségének napján,
11 az abszolutórium megszerzésével és
11 a doktori képzés nyolcadik bejelentkezett
féléve végén.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
DOKTORANDUSZ
ÖNKORMÁNYZATÁRÓL
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzata 2012. szeptember 1-jével,
Magyarország első, intézményi doktorandusz érdekképviseleti szervezeteként kezdte meg működését.
A PTE DOK összegyetemi szinten látja
el feladatait, mindezek mellett egy alulról
építkező szervezet, amely a Pécsi Tudományegyetemen működő doktori iskolák
választott képviselőiből áll.

ÉRDEKKÉPVISELET
A szervezet legfontosabb feladatának az
érdekképviseleti tevékenyég folyamatos,
magas színvonalon történő ellátását tekinti. A nemzeti felsőoktatási törvény

értelmében a PTE DOK képviselője útján az egyetem legfőbb döntéshozatali
szervének, a Szenátusnak szavazati jogú
tagjaként vesz részt annak munkájában.
Emellett a doktori iskolák képviselőin keresztül látja el a doktoranduszok állandó,
a doktori képzéssel összefüggő informálását, valamint a felmerült igények és érdekek szervezetbe történő becsatornázását.
Érdekképviseleti tevékenységünkhöz tartozik a doktoranduszok részére nyújtott
ingyenes jogsegély szolgáltatás is.

TUDOMÁNYSZERVEZÉS
A szervezet a doktori képzésben résztvevők igényeihez igazodva elkötelezett
a pécsi doktoranduszok tudományos
és szakmai előmenetelének biztosításában. Ennek szellemében
a PTE DOK számos rangos és az évek során
hagyománnyá váló
konferenciának
az alapítója,

amellyel a szervezet több ízben kivívta
már a szakma elismerését. Rendezvényeinkre a hazai doktoranduszok mellett,
évről-évre egyre nagyobb létszámú külföldi résztvevő adja le jelentkezését Európa számos egyeteméről.night-clubs and
pubs if you want to relax.

TÁMOGATÁSOK
A doktorandusz önkormányzatiság harmadik funkciója a doktori képzésben
résztvevők támogatása, elsősorban
teljesítményalapú juttatások hozzáférhetővé tételével. A PTE DOK az elmúlt évek
során folyamatosan azon dolgozott, hogy
minél többféle támogatásban részesíthesse Egyetemünk hallgatóit.

Jelenleg a pécsi doktoranduszok az
alábbi ösztöndíj-lehetőségek közül
válogathatnak:
11 kiemelkedő Tudományos Ösztöndíj
11 intézményi Szakmai Tudományos
Ösztöndíj
11 Átütő Tehetség Ösztöndíj
11 László János Doktorandusz Kutatói
Ösztöndíj és
11 kiemelkedő Közéleti Ösztöndíj

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK,
KONFERENCIÁK
Konferenciáink közül kiemelést érdemel
az immáron hetedik éve folyamatosan
megrendezésre kerülő nemzetközi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia
(IDK). A rendezvény alapvető célja, hogy
lehetőséget biztosítson hazai és külföldi
fiatal kutatók, elsősorban doktoranduszok számára tudományos eredményeik
prezentálására és szakmai kapcsolatok,
együttműködések kiépítésére.
Szervezetünk a nemzetközi színtéren
ezen kívül két másik szakmai konferenciával is megjelenik (MEDPécs, Doctoral Workshop). Előbbi célja, hogy az
orvos-, egészség-, illetve a gyógyszertudományi területeken kutatásokat folytató

doktoranduszok számára biztosítson tudományos fórumot, míg a Doctoral Workshop lehetőséget teremt a hazai és külföldi
doktori iskolák képviselőinek, valamint
a fiatal kutatók és eredményeik iránt fogékony szervezeteknek, piaci szereplőknek
szakmai együttműködések kiépítésére és
különféle – az akadémiai és a magán –
szektorokban való elhelyezkedéshez nélkülözhetetlen készségek fejlesztésére.
E két nagyszabású rendezvény mellett
a PTE DOK kisebb tudomány- és közösségszervező, valamint önfejlesztő rendezvények szervezésében is aktívan részt
vesz, amellyel lehetőséget biztosít a koncentráltabb szakmai fejlődésre az Egyetem doktoranduszai számára.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésre akár személyesen,
akár elektronikus úton.
Rendszeres ügyeletet tartunk a Pécsi Tudományegyetem
Rektori Hivatal (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 218. számú
irodájában.

Ügyeleti idő:
Hétfő – Péntek: 9:00-12:30
Szerda: 9:30-13:00
E-mail:
info@phdpecs.hu
Jogsegély:
jogsegely.dok@pte.hu
Weblap:
http://phdpecs.hu
Facebook:
https://www.facebook.com/ptedok/
Emellett keresse kéthavonta megjelenő magazinunkat a
http://phdpecs.hu weboldalon!

