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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Doktoranduszok, Doktorjelöltek, 
Egyetemi Polgárok!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Ön-
kormányzata (PTE DOK) által kiadott Doktorandusz Magazin 2018/2019. tanév, 
tavaszi szemeszteri nyitószámának hasábjain.

Az év eleji időszak meglehetősen mozgalmasan alakult számunkra, ugyanis 
számos kezdeményezést indítottunk útjára. Mindezek közül talán az egyik leg-
fontosabb, hogy kivezetésre került a komplex vizsga díj fizetési kötelezett-
ség, az Egyetem valamennyi doktorandusza számára. Emellett egy fórumot 
szerveztünk a Pécsett doktori képzésben részt vevő külföldi hallgatóknak, 
amely során mi magunk is számos tapasztalatra tehettünk szert. 

Bár alacsony számú doktoranduszt érint, de fontosnak véljük, hogy a tanév során igény-
be vett kollégiumi ellátás a nyári szünetben is biztosított legyen, ezért egy új ösztöndíj 
bevezetésével a nyári kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőket kívánjuk támogatni.

A tavasz kezdetével közeleg a doktori képzésbe való felvételi időpontja is; egy külön 
cikkben olvashattok az állami ösztöndíjas doktorandusz keretszámok alakulásáról.

Ahogy a korábbi lapszámokból megszokhattátok, most is lehetőségetek nyílik tájé-
kozódni a közeljövőben Pécsett megrendezésre kerülő konferenciákról, valamint az 
elérhető teljesítményalapú támogatási lehetőségekről is.

A Magazin olvasásához magam és a kollégáim nevében is hasznos időtöltést kívánok.

Üdvözlettel,
Pónusz Róbert

elnök
Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény (Nftv.) 53. §-a alap-
ján a 2016. szeptember 1. napján és azt 
követően felvételt nyert hallgatóknak, 
valamint az egyéni felkészülőknek a fel-
sőoktatási intézménybe történő jelent-
kezésükkor ún. komplex vizsgát kell 
teljesíteniük. A komplex vizsgával mint 
új jogintézménnyel szervezetünk már 
korábban is behatóan foglalkozott, lásd 
példának okáért a III. évf. 1. számát, 
vagy a II. évf. 3. számát.

2018-ban a komplex vizsgák első hullá-
mát teljesítő hallgatók a komplex vizsga 
díját tekintve változatos képpel szembe-
sültek a Pécsi Tudományegyetemen. Az 
Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 
ugyanis tartalmazta a komplex vizsga 
díját mint a tanulmányaikat 2016/2017. 
tanévben és ezt követően megkezdő dok-
toranduszok által fizetendő eljárási díjat. 
A Szabályzat azt is előírta, hogy mennyi 
a komplex vizsgáért fizetendő maximális 
díj összege, amelyet a mindenkori közal-
kalmazotti pótlékalapban, azaz 20.000,- 
forintban határozott meg, az idegen nyel-
ven folyó képzés esetében a Szabályzat 
ennek többszöröséről rendelkezett.

Ennek ellenére a hallgatók a már emlí-
tett változatos helyzettel találták szem-
be magukat. Egyes doktori iskolák 
az Nftv. bizonyos rendelkezéseire 

hivatkozva az állami ösztöndíjas hallga-
tóktól nem követelték meg hasonló díj 
fizetését, ezzel szemben az önköltséges 
hallgatóktól további díj fizetését írták 
elő. Más doktori iskolák saját hatáskör-
ben még az egyetemi szinten megha-
tározott limit feletti komplex vizsga díj 
fizetési kötelezettséget is előírtak, mások 
azonos módon kötelezték a díj megfize-
tésére az állami ösztöndíjas és önköltsé-
ges hallgatókat.

Szervezetünk hosszas érdekképvisele-
ti erőfeszítéseinek eredményeképp az 
Egyetem Szenátusa 2019. február 7. nap-
ján tartott ülésén hatályon kívül he-
lyezte a Térítési és Juttatási Szabály-
zat komplex vizsga díjára vonatkozó 
rendelkezéseit, megszüntetve ezzel  
a komplex vizsga díj fizetési kötele-
zettséget valamennyi doktori képzés-
ben résztvevő hallgató számára, füg-
getlenül attól, hogy állami ösztöndíjas 
vagy önköltséges, illetve magyar vagy 
idegen nyelven folytatja tanulmányait.

A fenti eredmények mellett elenged-
hetetlen azt is megemlíteni, hogy azok  
a hallgatók sem maradnak kompenzá-
ció nélkül, akik már korábban befizették 
a komplex vizsga díját, tekintettel arra, 
hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 

záró rendelkezései között helyet ka-
pott a 66. § (9) bekezdése is, amely-

KIVEZETTÜK 
A KOMPLEX VIZSGA DÍJÁT!
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nek alapján a már befizetett komplex 
vizsga díjat az érintett doktorandusz 
esetében az Egyetem beszámítja az el-
járási díjként fizetendő védési díjba.

Bízunk abban, hogy e díj kivezetésé-
vel egy újabb követ gördíthettünk el  
a doktori fokozatot megszerezni kívánó 
hallgatók elől, amely reményeink szerint 
tovább fokozza az Egyetem által odaítélt 
doktori fokozatok számát is.

Kérdés esetén örömmel állunk rendelke-
zésre a jogsegely.dok@pte.hu e-mail címen.
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HOGYAN LESZ AZ ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT DOKTORANDUSZ?

Jogosan merülhet fel a kérdés bár-
mely, a végzés előtt álló mester szakos, 
tudományos ambíciókkal rendelkező 
hallgatóban, hogy mégis miből lesz  
a cserebogár, azaz hogyan lesz az ál-
lamilag támogatott doktorandusz, mi-
lyen rendező elvek mentén dől el az, 
hogy egy évben az adott doktori is-
kola hány ösztöndíjas hellyel fog ren-
delkezni. A kérdés megválaszolásához 
először is tisztázni kell a doktori kép-
zés bemeneti követelményeit.

Tekintve, hogy a hazai felsőoktatás 
alapvetően a bolognai-rendszer elveit 
követi, így a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 
3. § (1) bekezdése a doktori képzést a 
felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú 
végzettséget adó képzési ciklusaként 
nevesíti. Ebből következik a törvény 
16. § (1) bekezdése, amely meg is adja 
az első bemeneti követelményt, neve-
zetesen a mesterfokozat megszerzését. 
A másik törvény által meghatározott 
felvételi követelményt az Nftv. 40 § (6) 
bekezdése adja meg, amely egyfelől 
megismétli a mesterfokozat megszer-
zésének kötelezettségét, másrészt előír-
ja, hogy a jelentkezőnek legalább egy 
„C” típusú államilag elismert – kö-
zépfokú (B2 szintű) általános nyelvi, 
komplex – vagy azzal egyenértékű 
nyelvvizsgával kell rendelkeznie. 

Mindezeken felül a mesterképzéshez 
hasonlóan a törvény lehetőséget ad  
a felsőoktatási intézménynek, hogy a 
felvétel további követelményeit saját 
maga határozza meg azzal, hogy azo-
nos követelményeket kell alkalmazni 
minden jelentkezőre.

Ezek után rögzítendő, hogy a doktori 
képzés jelenlegi rendszerében kizárólag 
nappali munkarendű hallgatóként lehet 
felvételizni, hiszen az Nftv. kimondja, 
hogy amennyiben a képzés legalább heti 
negyven tanórából áll, akkor azt nappa-
li munkarendűnek kell tekinteni. Mivel 
valamennyi doktori képzés teljesíti ezt  
a kritériumot, így azt minden esetben 
nappali munkarendűnek kell tekinte-
ni. Ennél fogva a doktori képzésbe be-
lépő hallgatók mindegyike „nappalis” 
diákigazolványt igényelhet tanulmá-
nyai kezdetétől.

A munkarend kérdésétől elkülönítést ér-
demel az államilag támogatott és önkölt-
séges hallgatók közötti különbségtétel.  
A két finanszírozási forma közötti kü-
lönbséget a legérzékletesebb módon úgy 
lehetne megfogalmazni, hogy míg az 
önköltséges hallgatóknak eltérő mér-
tékű költségtérítési összeget ír elő féléves 
bontásban a választott doktori iskola, 

addig az állami ösztöndíjas hallgatók 
esetében a képzés költségét az állam 
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vállalja át, emellett a tanulmányok ideje 
alatt a hallgatók részére ösztöndíjat is ad.  
Az ösztöndíj mértéke vonatkozásában 
különbséget kell tenni a képzés egyes 
szakaszi között: míg a képzési és kutatá-
si szakaszban a havi ösztöndíj mértéke 
140.680,- Ft, addig a kutatási és disz-
szertációs szakaszban emelt, 180.680,- 
Ft összegű ösztöndíj illeti meg a hall-
gatókat. Fontos megjegyezni, hogy az 
önköltséges doktoranduszokat ugyan-
azok a jogok illetik meg, mint az állami 
ösztöndíjas doktoranduszokat. 

Mindezek után rátérhetünk arra a kérdés-
re, hogy hogyan dől el, hogy mely doktori 
iskola hány államilag támogatott hellyel 
rendelkezik egy felvételi időszakban.

Elsőként rögzítendő, hogy az Nftv. az 
Országos Doktori Tanács (ODT) ha-
táskörébe utalja azt a kérdést, hogy 
meghatározza a doktori képzésre 
biztosított állami ösztöndíjjal támo-
gatott hallgatói létszám felsőoktatá-
si intézmények közötti minőségi- és 
teljesítményalapú elosztásának elveit.  
E feladatát az ODT minden évben el is 
látja, így tett a 2019. évi ösztöndíjas ke-
retfelosztással is. Ennek fényében az ere-
detileg elosztható 1270 állami ösztöndí-
jas létszám megközelítőleg 9%-át, azaz 
116 állami ösztöndíjas helyet ítélt meg 
a Pécsi Tudományegyetem számára.

Az ODT ezt az összlétszámot még beso-
rolja egy ún. „A” és egy „B” csoportba. 
Előbbi, „A” csoport a bölcsészettudomá-
nyok, a hittudomány és a társadalom-
tudományok tudományterületéhez 
tartozó doktori iskolákba felvehe-

tő hallgatókat jelöli, amely esetében az 
ODT egy országos korlátot is meghatá-
roz, 420 főben. Utóbbi, „B” csoport ezzel 
szemben az agrártudományok, a műsza-
ki tudományok, az orvostudományok,  
a természettudományok tudományte-
rületéhez és a művészetek területéhez 
tartozó doktori iskolákba felvehető hall-
gatók létszámát jelöli, amely esetben 
szintén érvényesül egy létszámkorlát, 
amely 850 fő. A Pécsi Tudományegye-
tem a fentieknek megfelelően tehát 39 
„A” és 77 „B” csoportos állami ösztön-
díjas férőhelyet kapott. 
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Szerencsés helyzetben vagyunk azon-
ban, hiszen az Nftv. 2018 végi módosí-
tása érintette az államilag támogatott 
doktori képzésen részt vevő hallgatók 
létszámát is. A törvény 114/A. §-a egy 
új, (4) bekezdéssel egészült ki, amely 
kimondja, hogy „[a] doktori képzésre 
felvehető magyar állami ösztöndíjjal 
támogatott létszám 2.000 fő.” A ren-
delkezés 2019. szeptember 1. napján lép 
majd hatályba, amely azt jelenti, hogy a 
2019-re korábban meghatározott ösz-
töndíjkeretet ki kell egészíteni továb-
bi 700 férőhely elosztásával. Az ODT 
előzetes állásfoglalása szerint ebben a 
korábban meghatározott százalékos el-
veket kívánja követni, amelynek alapján  
a Pécsi Tudományegyetem ösztöndíjas 
létszámkerete hozzávetőlegesen 180 
főre emelkedne, amely az „A” csoport 
esetében 60 főt, míg a „B” csoport ese-
tében 120 hallgatót jelentene.

A felvételi követelmények és hatá-
ridők az egyes doktori iskolák hiva-
talos weblapján elérhetőek. Minden 
felvételizőnek ajánljuk ezen túlme-
nően, hogy személyesen vagy telefo-
nos úton szintén érdeklődjön a dok-
tori iskolák esetében elvárt esetleges 
többletkövetelményekről.

Kérdés esetén szervezetünk is örömmel 
áll rendelkezésre az info@phdpecs.hu 
e-mail címen.
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INTERJÚ 
Hohmann Balázzsal

Kérlek mesélj arról, hogyan lettél jo-
gász, volt-e meghatározó élményed, ami 
alapján ezt a szakmát választottad? Mi-
ért ragadott magával ez a terület?

Nem a hagyományosnak tekinthető úton 
kerültem a jogi pályára. A középiskola 
végén sok terület érdekelt, nehezen dön-
töttem a továbbtanulás ügyében, végül  
a pécsi műszaki kar környezetmérnöki 
szakán kezdtem meg tanulmányaimat 
2009-ben. Az ottani képzés félidejében 
már határozottan éreztem, hogy nem tu-
dok megelégedni pusztán műszaki végzett-
ség megszerzésével, még annak ellenére 
sem, hogy a szak talán a leginkább humán 
területeket is érintő és tárgyaló képzése a 
Műszaki Karnak. Párhuzamos képzésben 
kezdtem bele a jogi tanulmányokba, de ma 
sem döntenék másképp: 2013-ben szerez-
tem meg a környezetmérnöki, 2017-ben 
pedig a jogi végzettségemet.

Ha élményben kellene meghatározni, 
hogy miért fordultam a társadalom-
tudományok irányába, akkor a kép-
zés mellett vállalt önkéntes környezeti 
szemléletformálási és tanácsadási 
tevékenységet tudnám megjelöl-
ni, amely rávezetett, hogy nem 

pusztán alkotni és tervezni-szervezni 
szeretnék az életutam során, hanem 
adni a társadalomnak – egy jó szót, 
jogi alapokat sem nélkülöző tanácsot 
vagy olyan kutatási eredményeket, 
amelyek hozzájárulhatnak a társada-
lom előbbre jutásához, fejlődéséhez. 

Mi alapján választottad a doktori kuta-
tási témádat? 

A doktori kutatásom során a közigaz-
gatási jog egy speciális részterületével, 
a hatósági eljárás átláthatóságával és 
nyitottságával foglalkozom. Az erre vo-
natkozó alkotmányos és jogszabályi kö-
vetelmények, a következetes és hatékony 
jogalkalmazási gyakorlat és végső soron 
a közigazgatás nyitott és inkluzív kom-
munikációja mind-mind ahhoz járulhat 
hozzá, hogy a társadalom jelentős körét 
érintő hatósági tevékenység a lehető leg-
inkább emberléptékű, az állampolgárok 
számára befogadható és követhető legyen, 
röviden összefoglalva ügyfélközpontú (il-
letve társadalomközpontú) és modern. A 
témát ennek megfelelően azért választot-

tam, mert kutatási tevékenységemmel 
hozzá szerettem volna járulni e köz-

ponti célkitűzések eléréséhez.

Már-már hagyománnyá válóan, mostani lapszámunkban is bemutatjuk a PTE 
DOK „kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj” pályázat egy korábbi 
nyertesét. Aktuális számunkban Hohmann Balázst kérdeztük, aki kétszer is si-
keresen pályázott és ezáltal Varsóban ismertette legújabb kutatási eredményeit, 
és Kolozsvárra készül, hogy részt vehessen egy tanácskozáson. 
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Rutinos előadónak számítasz. Milyen 
helyeken ismertetted ez idáig tudomá-
nyos eredményeidet?

Két héttel ezelőtt léptem át az ötvene-
dik előadói konferencia-részvételemet, 
az első konferencián még 2013-ban vet-
tem részt. Ennek megfelelően megle-
hetősen változatos képet láthatunk, ha 
visszatekintünk az elmúlt 6 év szakmai 
tevékenységére: imádok interdiszcip-
lináris konferenciákon előadni, ahol 
az előadó képességein múlik az, hogy 
szakmai felkészültsége mellett milyen 
mértékben tudja átadni a kutatási téma 
lényegi elemeit, megállapításait és kö-
vetkeztetéseit a közönségnek. Adtam 
már elő egészen egzotikus környezet- 
ben (Isztambul, Murcia [Spanyolország]), 
akadémikusok között (ahol az AVR SE-
NIOR 2018 kitüntetésemet is átvehet-
tem az alternatív vitarendezési kutatása-
imért), de akár a budapesti állatkertben 
(Magyar Biológiai Társaság XXXI. Ván-
dorgyűlése), természetvédelmi hatósági 

eljárásokkal kapcsolatban vagy a bu-
dai várban (GASI, 2016, ahol 60 ország 
részvevői előtt adhattam át gondolatai-
mat a magyarországi környezeti szem-
léletformálás akkori állásáról, plenáris 
előadóként) tartott előadásaimra is 
szívesen visszaemlékezek. Fontos szá-
momra, hogy ne ragadjak meg saját 
szűkebb szakterületem határainál, ha-
nem minden előadással nyissak más 
tudományágak felé és ezzel hozzájárul-
hassak az adott szakterület jogi vonat-
kozású kutatási eredményeihez is.

Több nemzetközi konferencián a PTE 
Doktorandusz Önkormányzata által 
kiírt ösztöndíjak is segítették szakmai 
céljaim elérését: 2018-ban ennek se-
gítségével vehettem részt Varsóban egy 
összehasonlító jogi konferencián, idén 
pedig egy Kolozsváron megvalósuló 
tanácskozáson – 3 ország természet-
védelmi szakigazgatási szabályozását 
összehasonlítva – adhatok elő a támo-
gatás segítségével.
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Mik a további tudományos céljaid?

Társadalomtudományi kutatóként úgy 
gondolom, hogy alapvetően két fő csa-
pásirány fémjelezheti szakmai-kutatási 
munkánk eredményességét: ha hozzá 
tudunk járulni a társadalom fejlődésé-
hez, problémáinak hatékony feloldá-
sához, illetve ha számítanak a vélemé-
nyünkre e tevékenységek során.
Szerencsére mind két területen szá-
mos elismerést kaptam a társadalom 
különböző szereplőitől és területeiről: 
több kiemelkedő szakmai díj mellett 
talán legemlékezetesebb első sikerek 
egyike, amikor kutatási eredményei-
met figyelembe vették a közjegyzőkről 
szóló törvény módosítása során, vagy 
amikor Kis Kelemen Bencével közösen 
írt publikációnkat az Európai Unió Bí-
róságának egy mérvadó döntése kap-
csán szakirodalomként említik a EU 
hivatalos felületein.
A fenti elkötelezettség megszabja az 
elkövetkező időszak céljait: innovatív, 
a gyakorlati életben is hasznosítha-
tó kutatási eredményeket várok saját 
magamtól, amellyel viszonozni tudom  
a szélesebben vett társadalom számára 
azt az elismerést, amelyet ezidáig kap-
tam.
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A Pécsi Tudományegyetem Dok-
torandusz Önkormányzata immár 
nyolcadik alkalommal rendezi meg 
nemzetközi, számos tudományterü-
letet összefogó szakmai programját, 
az Interdiszciplináris Doktorandusz 
Konferenciát (IDK2019).

A konferenciának az elmúlt évekhez 
hasonlóan a Pécsi Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Kara ad ott-
hont, 2019. május 24-25. között.

A rendezvény alapvető célja, hogy 
lehetőséget biztosítson hazai és kül-
földi fiatal kutatók, elsősorban dok-
toranduszok számára tudományos 
eredményeik prezentálására, ezenfel-
ül személyes és szakmai kapcsolatok 
és együttműködések kiépítésére.

Rendezvényünkre valamennyi tu-
dományterületről várjuk doktoran-
duszok, valamint kimagasló tudo-
mányos munkássággal rendelkező 
graduális hallgatók jelentkezését.

A kutatási eredmények bemutatásá-
ra tudományos előadás vagy poszter 
formájában nyílik lehetőség. A konfe-
rencia elsődleges nyelve angol, azon-
ban korlátozott számban magyar 
nyelvű prezentációkat is befogadunk.

A rendezvény tudományos tartalmá-
nak szélesebb körben való megis-
mertetése érdekében előadóink 

számára publikálási lehetőséget biz-
tosítunk a konferencia ISBN számmal 
ellátott tanulmánykötetében. Az előa-
dások és poszterek absztraktjait a re-
gisztrációt követően 2019. április 12. 
napjáig tudja feltölteni.

Regisztrációs díj: 15.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza a konfe-
rencia valamennyi szekciójának sza-
bad látogatását, kutatási eredmények 
prezentálását, az ISBN számmal ellá-
tott absztraktkötetben való megjele-
nést, a tanulmánykötetben való publi-
kálás lehetőségét (amennyiben részt 
vett a konferencián), a kávészünetben 
felkínált frissítők fogyasztását, vala-
mint a konferencián felszolgált étke-
zéseken történő részvételt. Bővebb 
információkért kérjük, keresse fel  
a konferencia weboldalát, illetve figyel-
je a konferencia Facebook oldalát.

Amennyiben kérdése merülne fel  
a rendezvénnyel kapcsolatban, for-
duljon bizalommal a szervezőbizott-
ság tagjaihoz az info.idk@pte.hu 
e-mail címen!

Konferencia felhívás

A mielőbbi találkozás reményében, 
üdvözlettel,

PÓNUSZ Róbert s.k. 
elnök

Pécsi Tudományegyetem  
Doktorandusz Önkormányzat
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The Doctoral Student Association 
of the University of Pécs (PTE DOK) 
is proud to organize its international 
multidisciplinary scientific event for 
the eighth time from 24th–25th of May 
2019. The event is an international 
symposium namely the Interdisciplinary 
Doctoral Conference (IDK2019).

The main goal of the Conference is to 
create a platform and provide a good 
opportunity for Hungarian and foreign 
doctoral students to exchange ideas, to 
give scientific presentations, and also 
to strengthen personal and professional 
networks among doctoral and 
undergraduate students. Furthermore, 
prominent and influential scientists 
are invited to present their research 
findings as plenary speakers in English.

We are pleased to invite Hungarian 
and foreign PhD and undergraduate 
students from all scientific fields to 
the “IDK2019” where you will have 
the opportunity to present your 
research in oral or poster sessions. 
We will also provide all participants 
with a publication opportunity in our 
conference book.

The official language of the conference 
is English, but a limited number of 
Hungarian presentations will be 
accepted as well.

Venue of the conference: 
University of Pécs, Faculty of Law 
(Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar), H-7622 Pécs, 
48-as tér 1.

Registration and abstract submission 
deadline: 12th of April 2019

Registration fee: 15.000 HUF

For more information please visit 
the Website or Facebook page of the 
conference. Do not hesitate to contact 
us via e-mail at info.idk@pte.hu.

call for application

We are looking forward to  
seeing you in Pécs!

Róbert PÓNUSZ
president

Doctoral Student Association  
of the University of Pécs
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PÁLYÁZATFIGYELŐ 

PÁLYÁZAT NEVE 
(Pályázatot meghirdető intézmény neve)

Campus Mundi pályázati felhívása 
külföldi részképzésre
(Tempus Közalapítvány)

Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj
(PTE DOK)

Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj
(PTE DOK)

CEEPUS speciális kurzusok
(Central European Exchange Program for University Studies)

Új Nemzeti Kiválóság Program
(Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíj
(Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány)

Campus Mundi pályázati felhívása külföldi szakmai gyakorlatra
(Tempus Közalapítvány)

*Várható kiírás.

HATÁRIDŐ

2019. március 30.

2019. április 10.*

2019. április 10.*

2019. április 15.

2019. április*

2019. május 20.

2019. június 30.
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PROGRAMAJÁNLÓ
2019 tavasza számos érdekes, színvonalas rendezvényt tartogat a doktoranduszok 
számára. Évnyitó számunkban a következő programokat ajánljuk:

IDŐPONT HELYSZÍN

AGYKUTATÁS HETE 2019. március 
20-23.

Reggeli (Pécs, Király u. 
23-25.)

NYITOTT EGYETEM - DR. VISY 
ZSOLT ÉS DR. KONDOR TAMÁS 
ELŐADÁSAI

2019. április 09. 
18:00

Dóm Kőtár (Pécs, Káp-
talan u. 8, 7621)

CRAZY 5K FUTÓVERSENY 2019. április 28. Pécs - Pécs - Pogány 
Repülőtér

VIII. INTERDISZCIPLINÁRIS 
DOKTORANDUSZ KONFERENCIA 2019. május 24-25.

PTE Állam- és Jogtu-
dományi Kar (Pécs, 
48-as tér 1.)

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS - 
NÉPEGÉSZSÉGÜGY - 
EGÉSZSÉGPOLITIKA, 
NYÁRI EGYETEM 2019

2019. június 16-21. PTE Egészségtudomá-
nyi Kar
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FORUM FOR FOREIGN DOCTORAL 
STUDENTS

The Doctoral Student Association (PTE 
DOK) is happy to report that it had 
organized its first forum for foreign 
doctoral students at the University of 
Pécs on 8 February 2019.

The forum was organized by our new 
presidential commissioner, Ala’ Salem, who 
is responsible for Stipendium Hungaricum 
students in the doctoral training and for 
all foreign students. Thanks to her efforts, 
the first forum took place in the Senate 
Meeting room of the Rector’s Office on the 
first days of February.

The aim of the forum was to get foreign 
doctoral students together and share 
with them basic information about PTE 
DOK, including our conference and 
scholarship opportunities and to allow 
doctoral students to ask questions and 
share problems related to their training 
and stay in Hungary.

The initiative met with great success 
among foreign students, since it was the 
first occasion to meet with PTE DOK 
on a university level and they had the 
opportunity to learn about scholarships, 
which may help them on the way to 
obtain their doctoral degree at the end 
of their training.

The forum has made it clear that the 
training of foreign PhD students 

at our university suffers from several 
problems. Based on the testimonies 
of the students sometimes tthey are 
not aware of the requirements of the 
doctoral school related to their training 
and they lack sufficient funding for 
adequate research.

Consequently, PTE DOK collected 
the main issues of Stipendium 
Hungaricum doctoral students and 
other foreign students, and plans to 
publish a brochure, which will include 
general information about Hungary, 
Pécs, and the University, summaries of 
the doctoral programs at the University of 
Pécs and the general requirements thereof. 
It will also attempt to explain the proper 
use of the Neptun system, and compile 
contact numbers of all doctoral schools. 
The brochure will include a ‘Useful 
information’ page with relevant and useful 
websites and housing info as well.

One other great project that PTE DOK 
took on is to collect every relevant 
regulation that exists for the doctoral 
training which will be shared on our 
website in English.

PTE DOK is also committed to publish 
all of our scholarship opportunities 
in English as well and to make it 

accessible for every student. We 
hope that our employed measures 
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will accomplish our main goal, which  
is to make them feel welcome at our 
university, and to help them on their 
way to obtain their doctoral degree.

Should you have any questions, do 
not hesitate to contact us via e-mail 
on info@phdpecs.hu and please also 
visit our website. We will make sure to 
update the English page frequently.

151515

mailto:info%40phdpecs.hu?subject=
http://phdpecs.hu/english
http://phdpecs.hu/english


ENGLISH SUMMARY

STATE-FUNDED DOCTORAL 
TRAINING
It is that time of the year. We mean of 
course it is spring, and the application 
process for the doctoral training is much 
closer to us right now. It is important 
to ask one question at this time of the 
year, namely how can someone get  
a state scholarship for his or her 
doctoral studies. The first pre-question 
that needs to be answered is what are 
the requirements for  applying for the  
doctoral training. The National Higher 
Education Act regulates this question. 
To apply for the doctoral training 
the candidates must have at least one 
complex, intermediate level language 
certification and a master’s degree. Each 
higher education institution may use 
additional requirements.

In the next year there will be 2000 
scholarship places available in Hungary 
for the doctoral training. The University 
of Pécs will get approximately 180 places. 
These 180 places are shared among the 22 
doctoral schools of the university, which 
means that they will get a different number 
of available scholarship opportunity. 
According to the preliminary numbers, 
we expect that 60 persons can be accepted 
for the social sciences and 120 for the 
hard sciences. For the exact numbers 
and requirements, please contact 
the doctoral schools.

COMPLEX EXAM FEE
We are happy to report that on the 
initiative of the Doctoral Student 
Association of the University of Pécs 
(PTE DOK) the Senate of the University 
amended the regulation concerning 
complex exams in the doctoral training. 
Prior to this, doctoral students, who 
started their training in 2016 or after, 
were supposed to pay a fee, when they 
applied for the complex exam after the 
first 2 years of the training. The amount 
of the fee varied between schools, but 
usually it was 20.000,- HUF. Fortunately, 
PTE DOK was able to handle the 
situation. After the decision of the Senate, 
no doctoral students will be obliged to 
pay the complex exam fee. Those, who 
already paid the fee, shouldn’t worry 
at all, because the amount of the fee 
will be counted into their defense fee. 
Thanks to this, one more obstacle was 
removed from the successful granting of 
a doctoral degree.

DOCTORAL EQUAL 
OPPORTUNITY SCHOLARSHIP
The Doctoral Student Association of the 
University of Pécs (PTE DOK) announces 
a new scholarship opportunity for those 
who wish to stay in Pécs for the summer 

and want to live in the dormitories of the  
university. The scholarship is open 

for all students who live in  
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dormitories during the semester, but are 
unable to pay the increased rent in the 
summer period. The scholarship will be 
awarded based on preexisting scientific 
and study results. The call for application 
will be issued during the spring.

In case you have any questions, please do 
not hesitate to contact us via e-mail on 
info@phdpecs.hu
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