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ELNÖKI
KÖSZÖNTŐ

Kedves Doktoranduszok,
Doktorjelöltek, Egyetemi Polgárok!

konstruktív hangvételű párbeszéd alakult ki a
doktoranduszok, az oktatói oldal, valamint a
tanulmányi adminisztrációt ellátó kollégák között.

A
Pécsi
Tudományegyetem
Doktorandusz
Önkormányzatának (PTE DOK) elnökeként engedjék
meg, hogy ezúton köszöntsem Önöket. Szervezetünk
régóta kereste a Pécsi Tudományegyetem kötelékébe
tartozó doktoranduszok és doktorjelöltek hatékonyabb tájékoztatásának formáját. Ennek eredményeként hívtuk életre a Doktorandusz Magazint, amely
első számának tartalmából „mazsolázva”, a következő témákra hívom fel a figyelmet.

Szervezetük kiemelt célja volt a két képzési rendszer
eltérő
ösztöndíjainak
következtében
kialakult
bérfeszültség orvoslása.
Az egyetemi vezetés
kedvezően fogadta e tekintetben tett javaslatainkat,
amelynek eredményeképp már a 201 6/201 7. tanév
első félévében megpályázhatóvá vált a Doktorandusz
Kiválósági Ösztöndíj.

A mögöttünk hagyott óév számos feladatott
tartogatott szervezetünk számára, amelyek közül
kiemelt figyelmet kapott a doktori képzés
átalakítása, amelynek elemeiről az elkövetkező
számokban állandó jelleggel számot adunk.

Szerkesztőtársaimmal bízunk abban, hogy a rendszeresen megjelenő magazin pozitív hozadékaként a
pécsi doktoranduszok időben tájékozódnak a különféle pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, a szakmai
és kulturális programokról, a doktori képzéssel
összefüggő technikai kérdésekről, valamint szervezetünk, a PTE DOK munkájáról is.

A
doktori
képzés
reformja
kapcsán
a
Doktoranduszok
Országos
Szövetségével
(DOSz)
együttműködve
egyeztetéseket
folytattunk
az
érintett szakpolitikai vezetőkkel, a képzés átalakítása
során realizált változások ismertetésének céljából
pedig összegyetemi fórumot szerveztünk, amelyen

Kellemes olvasást és eredményes munkát kívánva,
üdvözlettel,
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MI A DOK?
A Pécsi Tudományegyetemen működő
doktorandusz önkormányzat (PTE DOK)
Magyarország első felsőoktatási intézményi
s z i n tű
doktorandusz
érdekképviseletei
szervezet: 2 01 2 . szeptember 1 -j ével kezdte
meg működését, maj d a 2 01 2 . november 1 5 .
n a p j á n t a r t o t t s z e n á t u s i ü l é s e n a Pé c s i
Tudományegyetem legfőbb szerve elfogadta
a PTE DOK Alapszabályát.

A PTE DOK felépítése nem karonként,
h a n em ö s s z eg y et em i s z i n t en l á t j a el
érdekképviseleti tevékenységét. Mindezek
mellett egy alulról építkező, demokratikus
szervezet, mivel a Pécsi Tudományeg y et em en
működő
doktori
i s ko l á k
v á l a s z t o t t k ép v i s el ő i b ő l á l l a P T E D O K
legfőbb szerve, a Küldöttgyűlés.

Érdekképviselet
A szervezet legfontosabb feladatának két irányból próbál eleget tenni. Egyrészt a nemzeti
felsőoktatási törvény értelmében a PTE DOK képviselője útján az egyetem legfőbb
döntéshozatali szervének, a Szenátusnak szavazati jogú tagjaként látja el tevékenységét, amely
kiegészül az egyes kari szintű képviseletekkel is. Másrészt a doktoranduszok informálása, és
érdekeiknek a doktori iskolai képviselőkön keresztül történő közvetítése sorolható ebbe a
körbe.

Szakmai-tudományos tevékenység

Támogatások

A szervezet a doktori képzésben résztvevők igényeihez igazodva kiemelt feladatának a pécsi doktoranduszok tudományos és művészeti előmenetelének biztosítását tekinti. Ennek szellemében a PTE
DOK a következő szakmai eseményeket és konferenciákat szervezi havi, illetve éves rendszerességgel

A
doktorandusz
önkormányzatiság
harmadik
funkciója
a
doktori
képzésben
résztvevők
támogatása, elsősorban teljesítményalapú juttatások
hozzáférhetővé tételével. Ennek a célnak eleget téve,
a PTE DOK két pályázati rendszert alakított ki:

Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia
Doctoral Workshop
Fiatal Kutatói Szeminárium
Doktorandusz Szalon
Fiatal Művészeti Fórum

Egységes Pályázati Rendszer
Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj

További információ:
info@phdpecs.hu
www.phdpecs.hu
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AZ ÚJ
DOKTORI
KÉPZÉS
A

doktori

képzés

új

rendszere

A doktorandusz
összege

A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell
szerezni, a képzési idő pedig nyolc félév. A képzés
maga két szakaszból áll:
~ az első négy félév a „képzési és kutatási” szakasz,
~ a második négy félév pedig a „kutatási és
disszertációs” szakasz.

ösztöndíj

havi

~ A képzési és kutatási szakaszban 1 40.000 Ft
~ A kutatási és disszertációs szakaszban 1 80.000 Ft
~ Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri
400.000 Ft támogatásban részesül.

A komplex vizsga

Átjárhatóság a régi és az új
rendszer között

A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz
lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz
megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell
teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi,
kutatási előmenetelt. A komplex vizsgát nyilvánosan,
bizottság előtt kell letenni.
A doktorandusznak a komplex vizsgát követő 3 éven
belül be kell nyújtania doktori értekezését.
Sikeres komplex vizsga szükséges a második szakasz
megkezdéséhez.

Az új szabályokat először a 201 6/201 7. tanév első
félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt
létesítő hallgatókra kellett alkalmazni. A korábban
felvett doktoranduszokra az új szabályok nem
vonatkoznak, azonban lehetősége van hallgatói
jogviszonya megszüntetése után újra felvételi
eljárásban részt venni, immáron az új doktori
képzésben. Ekkor azonban a korábbi tanulmányi
teljesítménye nem lesz beszámítható.

A doktorandusz ösztöndíjak

A fontosabb jogszabályok, és
szabályzatok

Az ösztöndíj-jogosultság normatív alapú állami
támogatás, így a képzést önköltséges formában
végzők nem részesülnek a juttatásból.

~ A nemzeti felsőoktatásról szóló 201 1 . évi CCIV.
törvény
~ A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről
és a habilitációról szóló 387/201 2. (XII. 1 9.) Korm.
rendelet
~ Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata
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DOKTORANDUSZ
ÖSZTÖNDÍJCSOMAG

A PTE DOK eltökélt és aktív szerepet vállal a doktoranduszokat
illető pályázati lehetőségek folyamatos biztosítása, illetve bővítése
érdekében. Jelenleg egyeztetés alatt áll egyes pályázattípusok
doktorandusz kategóriával történő kiegészítése, valamint egy új
támogatási rendszer kidolgozása is. Célunk, hogy a PTE
doktoranduszai számára a közeljövőben kiszélesítésre kerüljön a
megpályázható ösztöndíjforrások köre. Az alábbi sorokban a PTE
DOK által már kidolgozott, valamint a folyamatban lévő pályázati
típusokról olvashatnak.

Intézményi Szakmai, Tudományos
Ösztöndíj
(meglévő
rendszer,
szemeszterenként pályázható)

Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj
(egyeztetés alatt)
~ Tudományos kutatói ösztöndíj (1 0 hónap)
~ A Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozói Ösztöndíj
mintájára

~ A nappali munkarendhez igazodó jogosultság
~ Tudományos és művészeti teljesítményre épülő
pályázati lehetőség
~ Nem csak hallgatók, hanem doktoranduszok
számára is nyitott

Átütő Tehetség Tehetségnagyköveti
Ösztöndíj (egyeztetés alatt)

Egységes Pályázati Rendszer
(meglévő rendszer,
szemeszterenként pályázható)
~
~
~
~

~ Meglévő támogatások kiegészítése doktorandusz
pályázati kategóriával
~ Tanévenként kiírásra kerülő támogatás (1 0 hónap)
~ Tudományos és művészeti pályázati kategóriák

A PTE DOK legrégebbi ösztöndíja
Két pályázati kategória
Minden félévben kiírt támogatási rendszer
Több száz sikeres pályázat

Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj
(meglévő rendszer,
szemeszterenként pályázható)
~ 201 6 novemberében került először kiírásra
~ A 201 6/201 7. tanévet megelőzően a PTE-n
létesített,
állami
ösztöndíjas
doktorandusz
jogviszonnyal rendelkezők részére pályázható
~ Gördülékeny pályázati eljárás-, és igazolásrend
~ Minden félévben kiírt támogatási rendszer
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FÓRUM
AZ ÚJ
DOKTORI
KÉPZÉSRŐL
A 201 6/201 7. tanévtől kezdődő doktori
képzés számos tekintetben új képet
mutat, amelynek megvitatására a PTE
DOK egy fórum keretein belül biztosított
lehetőséget. A rendezvény kiemelten azt
tűzte ki célul, hogy az aktuális tanévtől
doktori tanulmányokat megkezdők által
megfogalmazott kérdésekre válaszokat
adjon, illetve közös irányokat keressen.

A fórumra 201 6. november 24-én került sor a
PTE TTK Vargha Damján előadótermében,
amelyen
valamennyi
doktori
iskola
képviseltette magát, doktori iskola vezetője
vagy oktatója, adminisztratív munkáért felelős
kollégája,
illetve
doktorandusza
által,
összességében közel 80 résztvevővel. Az
esemény védnökeiként dr. Tóth Kálmán
tudományos és innovációs rektorhelyettes és
dr. Bélyácz Iván, az Egyetemi Doktori Bizottság
elnöke nyitották meg a fórumot a legfőbb
kérdések felvázolásával. Emellett az új képzés
jogi és strukturális oldaláról dr. Cseporán Zsolt
PTE DOK elnök, az oktatásszervezés körében
pedig Szilágyi László, az Egyetemi Doktori
Bizottság titkára tartottak előadást.
A résztvevőknek lehetőségük nyílt átfogó
információkkal gazdagodni az új képzés
legfontosabb elemeiről (2+2 év képzési idő,
komplex vizsga, emelt ösztöndíj), valamint az
előadást követően kialakult effektív párbeszéd
során számos, a doktori tanulmányokat
közvetlenül
vagy
közvetve
befolyásoló
tényezőről értesülni.
A fórum egyértelmű konklúziója, hogy a
doktori képzés átalakítása nem ért véget
kizárólag
a
jogszabály-módosítással.
A
változások gyakorlatban történő megvalósítása,
átültetése
a
mindennapokba
mind
tudományos-szakmai,
mind
pedig
adminisztratív szempontból előttünk álló
feladatok.
Az elhangzott előadás prezentációs anyagát a
doktori iskolák részére eljuttattuk, így azok a
doktoranduszok is tájékozódhatnak, akiknek
nem volt lehetőségük részt venni a fórumon.

Amennyiben az eseménnyel, vagy a doktori
képzést érintő módosításokkal kapcsolatban
kérdése merülne fel, állunk rendelkezésére
az info@phdpecs.hu e-mail címen.
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Nemzetközi
színtér
A PTE DOK 2016. november 25-27. között szervezte meg
a
Doctoral
Workshop
elnevezésű
nemzetközi
konferenciáját, amelynek a Dél-dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpont adott otthont.
A kezdeményezés európai viszonylatban is újszerű és
hiánypótló célt tűzött ki maga elé: lehetőséget teremteni
a hazai és külföldi doktori iskolák képviselőinek, a
doktori képzésben résztvevőknek, valamint a fiatal
kutatók és eredményeik iránt fogékony szervezeteknek,
illetve piaci szereplőknek szakmai együttműködések
kiépítésére.
A szakmai rendezvény három szekcióban az alábbi
aktuális kérdéseket járta körül:
• „A doktori képzés jelene és jövője”
Plenáris előadó: Dr. Bazsa György professor emeritus,
Debreceni Egyetem
• „Doktori fokozat a munkaerőpiacon”
Plenáris előadó: Dr. Domány György, Richter Gedeon
Nyrt.
• „Nemzetközi együttműködési lehetőségek”
Plenáris előadó: Dr. Tarrósy István külügyi igazgató,
Pécsi Tudományegyetem
A rendezvényen – hazánkat is beleértve – 7 ország
képviseltette magát, 42 külföldi és 38 magyar
résztvevővel. Románia, Szerbia, Horvátország mellett
érkeztek vendégek Csehországból, Lengyelországból és
Szlovákiából is.
A konferencia zárásaként az alábbi jövőbeni célokat
jelölték ki a résztvevők:
1) A Doctoral Workshop szakmaiságát képviselő
vándorkonferencia
létrehozása,
amelynek
első
állomására Pécsett kerül sor.
2) Pályázati partnerkapcsolatok kialakítása közös,
határokon átnyúló szakmai programok létrehozása
érdekében.
3) Nemzetközi fiatal kutatói adatbázis létrehozása,
amely segítséget nyújtana a szakmai tanulmányutak,
valamint a közös kutatómunkák, projektek elindításában.
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PÁLYÁZATKERESŐ

Fontosnak tartjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem
fiatal kutatói tisztában legyenek a részükre kiírt
pályázati rendszerekkel, ezért szerkesztőségünk minden
lapszámban összegyűjti a doktoranduszok, doktorjelöltek számára elérhető támogatásokat.
Sikeres pályázást kívánunk!

Pályázat neve, pályázatot kiíró szervezet

1

Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz

2017.02.28

2

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

2017.03.15

3

Nők a tudományban Kiválósági díj 201 6

2017.01.09

Visegrádi Ösztöndíjak
(Visegrad Scholarship Program – VSP) magiszteri,
doktorandusz és más posztgraduális képzésekre

2017.07.31

4

Tempus Közalapítvány

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nők a Tudományban Egyesület

Visegrad Fund

~ HÍRFOLYAM ~
Kovács L. Gábor Dr. Genersich Antal díjban részesült!
Egyetemünk a harmadik legerősebb hazai felsőoktatási intézménynek
bizonyult.
Kiírásra került a PTE DOK Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíja.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának választották meg
dr. Cseporán Zsoltot, a PTE doktoranduszát.

A PTE DOK új Küldöttgyűlése 2016. november 17. napján tartotta meg
alakuló ülését.
2016. november 17-20. között megrendezésre került a
IV. Mérföldkő Konferencia.
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MAGAZINE OF THE DOCTORAL STUDENT
ASSOCIATION OF THE UNIVERSITY OF PÉCS
English summary

About the DOK

About the Doctoral Workshop

At University of Pécs the Doctoral Student
Association (PTE DOK) is responsible for the advocacy
of the doctoral students on the university level. The
organization was founded in 201 2, as first of its kind
in Hungary. The structure of the association is
democratic and it is building up itself from lower
levels. It is made up from the elected representatives
of the doctoral schools of the University of Pécs.

The Doctoral Student Association organized the
Doctoral Workshop between 25-27th November. The
participants of the workshop analyzed and gave light
to various topics which are important to doctoral
students. We organized a new program, where we
did not only listen to each other’s presentations and
discuss scientific problems briefly after sections, but
where we had the possibility to provide solutions to
real problems.

About the scholarships

About the new doctoral training

The Doctoral Student Association made it possible
for doctoral students to apply for more and more
scholarships over the years in University of Pécs. The
doctoral students will be able to apply for the
Kriszbacher Ildikó Talent Program, and the “Átütő
Tehetségek Ösztöndíj”. The Docotral Student
Association, besides the traditional “Egységes
Pályázati Rendszer” (EPR) offers a new scholarship for
those doctoral students who entered the University
of Pécs before this year’s fall semester.
These scholarships make it possible for doctoral
students to go to conferences, which are important
and beneficiary for their research, or they can apply
for other professional programs for example, a
research program abroad. By the “Átütő Tehetségek
Ösztöndíj” they will be able to become the face of
the University of Pécs, and they can inspire
thousands of students to get into the doctoral
training.
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The new doctoral training in Hungary changed in
some of its key aspects, compared to the previous
version. For example, the training now has two main
parts. The first one is called “training and research”
and the second is “research and dissertation”. Both
are 4 semester long. After the first part every
doctoral student has to take a complex exam to
advance to the next phase. Scholarships’ amount has
also changed: it is 1 40.000,- HUF in the first, and
1 80.000,- HUF in the second phase. It is considered a
great raise in this area.
If you have any questions for us, don’t hesitate to
contact us via e-mail on info@phdpecs.hu!

B o ld o g Ú j E s z t e n d ő t
kívánunk!

