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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Kedves Doktoranduszok,
Doktorjelöltek,
Egyetemi Polgárok!

Emellett a Magazin az állandó rovatokban
részletes tájékoztatást nyújt többek közt a
doktori képzést érintő fejleményekről, így
a nappali munkarendbe történő átvétel
előnyeiről és módjáról, a szervezet
szakmai-tudományos
programjairól
–
kiemelten
a
VI.
Interdiszciplináris
Doktorandusz Konferenciáról –, valamint
az újragondolt formában életre hívott
jogsegély-szolgálatról.

Örömmel ajánlom figyelmükbe a Pécsi
Tudományegyetem
Doktorandusz
Önkormányzata (PTE DOK) által a múlt év
végén útjára indított Doktorandusz
Magazin
soron
következő,
második
számát. Míg az első szám kifejezett célja a
201 6. év legfontosabb változásainak
áttekintése volt, addig az aktuális
kiadvány előre, a nemrég megkezdett
tavaszi félévre tekint. Ennek tartalmából
a következőket emelném ki.

Reméljük, a Magazin aktuális és jövőbeli
megjelenései
betöltik
az
általunk
megfogalmazott célokat, és tartalmas, a
mindennapokban
is
hasznos
információkkal
tud
szolgálni
a
pécsi
doktorandusz-közösség számára.

201 7-ben a Pécsi Tudományegyetem
megalapításának
650.
évfordulójával
párhuzamosan a PTE DOK, mint az első
önálló intézményi doktorandusz önkormányzat
fennállásának
ötéves
jubileumára is emlékezünk. A szervezet
által elért eredményeken túl, az évforduló
lehetőséget teremt a hazai doktorandusz
intézményi érdekképviselet eddigi munkásságának értékelésére, és a jövőbeni
célok kitűzésére. Az évforduló fontosságát
hangsúlyozva,
az
idei
lapszámok
mindegyike részletesen foglalkozik majd
az ünnepi év egyes programjaival.

Kellemes böngészést kívánva, üdvözlettel,
dr. Cseporán Zsolt
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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A DOKTORJELÖLTI
STÁTUSZRÓL
A doktorjelölti jogálláshoz kapcsolódó kérdések a doktori képzés neuralgikus
pontjai. Bár a 2016/2017. tanévtől bevezetett képzési rendszerben a jogalkotó
kivezette a doktorjelölt fogalmát, a képzést 2016. szeptember 1-je előtt
megkezdők esetében még létező státuszról van szó.

Doktorjelöltek a 201 6/201 7.
tanév előtti képzésben

A 201 6/201 7. tanévtől
megkezdett képzés

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.)
státuszbeli megkülönböztetést tesz a doktorandusz
és doktorjelölti jogviszony között, a „régi”
rendszerben. Ennek alapja a doktori képzés és a
fokozatszerzési eljárás szétválasztásában rejlik: azaz
– főszabály szerint – a doktori képzésben lévőt
doktorandusznak,
a
doktori
fokozatszerzési
eljárásban részt vevőt pedig a doktorjelöltnek
hívjuk.

A
201 6.
szeptember 1 -jétől
alkalmazandó
struktúra nem ismeri a doktorjelölti státuszt,
azonban a doktori képzés második, kutatásidisszertációs szakaszában a jelenlegi doktorjelölti
jogviszony sajátosságai köszönnek vissza.
Az „új” rendszer legfontosabb változtatása a
képzési időben keresendő: egyrészt felemeli azt 8
félévre, másrészt két szakaszra bontja. A
fokozatszerzési eljárást a képzés második, kutatási
és disszertációs szakaszával azonosítja, amivel
összemossa a képzést a fokozatszerzési eljárással –
ellentétben a „régi” képzés főszabályával.

A doktorjelölti státusz létrejöttének – és így a

fokozatszerzési eljárás megkezdésének – feltétele a
doktori képzés sikeres befejezése, azaz az
abszolutórium (végbizonyítvány) megléte. Ennek
birtokában ugyanis a doktori iskola nem
utasíthatja
el
a
fokozatszerzési
eljárás
megindítására irányuló kérelmet.

A 201 6. szeptember 1 -jét követő képzésben tehát
a fokozatszerzési eljárásban (második 4 félév) is
doktoranduszi jogviszonya áll fent a kutatónak.

Az egyéni felkészülők

Kivételesen lehetőség van azonban a képzést és a
fokozatszerzési eljárást párhuzamosan folytatni,
amennyiben a doktorandusz a képzési időn (azaz 6
aktív féléven) belül befejezve a képzést, megkezdi
a fokozatszerzési eljárást. Ebben az esetben a
hallgatói jogviszonya mellett a doktorandusz
egyidejűleg doktorjelölt is.

Mind a 201 6/201 7. tanévet megelőző, mind pedig
az azt követő képzésben lehetőség van egyéni
felkészülőként fokozatot szerezni. Míg ez a „régi”
rendszerben a doktori képzés egésze alól ad
felmentést és csak a fokozatszerzési eljárás
teljesítését jelenti doktorjelöltként, addig az „új”
rendszerben csupán az első 4 félévet váltja ki,
viszont a kutatási és disszertációs szakaszt
teljesíteni kell.
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VÁLTÁS NAPPALI

A hazai felsőoktatási rendszerben huzamosabb ideje fennálló problémát jelentett a doktoranduszok munkarendjének megítélése. A téma kapcsán fontos megjegyezni, hogy a doktori képzés jellegével összeférhetetlen a
részidős képzés (levelező munkarend), mivel adott doktori iskola valamennyi hallgatójának ugyanazokat a
feltételeket kell teljesítenie a doktori fokozat megszerezéséhez, illetve a képzési és kimeneti követelményekben
sincs eltérés. Az évtizedes problémát a jogalkotó a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításával orvosolta, így ha a doktori képzés félévenként legalább 40 tanórából áll, teljes idejű (azaz nappali) képzésnek minősül.

Ennek okán a PTE DOK kezdeményezésére a
Szenátus módosította a PTE doktori szabályzatát,
lehetővé téve a jelenleg levelező státuszban lévő
doktoranduszok munkarendváltását.

A szabály értelmében a doktorandusz kérelmére a
doktori iskola tanácsa dönthet a teljes idejű, tehát
nappali képzésre történő átsorolásról.

A nappali munkarendre történő átvétel előnyei
Kedvezmények

Egyéb előnyök

A nappali munkarenden tanulmányokat folytató
doktoranduszok jogosulttá válnak nappali tagozatos diákigazolvány kiváltására, amely számtalan
kedvezményre jogosíthatja fel a hallgatót, többek
között utazáskor, illetve kulturális intézmények
látogatásakor.

A nappali munkarenden tanulmányokat folytató
doktorandusz egyebek mellett biztosítottnak is
minősül,
rendezett
társadalombiztosítási
jogviszonnyal rendelkezik, valamint a törvény
szerint vállalkozási tevékenység folytatása esetén
kisebb járulék-fizetési kötelezettség terheli.

Ösztöndíjak

Hogyan kerülhetek át?

Számos ösztöndíj elnyerése nappali munkarendhez
kötött, amelyek a munkarendváltással nyitottá
válnak a doktorandusz számára. Ilyenek többek
között:

Az átvétel rendkívül egyszerű, egy formanyomtatvány kitöltésével és a doktori iskola tanácsa
részére történő eljuttatással lebonyolítható.
A formanyomtatvány letölthető itt!

~
~
~
~
~
~
~

Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj
Nemzet Fiatal Tehetsége Ösztöndíj
Új Nemzeti Kiválóság Program
Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj
Egységes Pályázati Rendszer
Campus Mundi ösztöndíjak
Visegrádi Alap ösztöndíjak

Kérdés
esetén
állunk
rendelkezésre
jogsegely.dok@pte.hu e-mail címen!
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Jogsegélyszolgálat
A PTE DOK a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvényben foglaltak szerint a Pécsi
Tudományegyetem
által
biztosított
doktori képzésben részt vevők – egyéni és
kollektív
–
intézményi
képviselete
ellátásának
és
érdekvédelmének
letéteményese.
Örömmel jelenthetjük, hogy szervezetünk
e feladatkörének minél hatékonyabb és a
doktoranduszok/doktorjelöltek
érdekeit
minél inkább szem előtt tartó ellátása
érdekében, a felsőoktatást és különösen a
doktori képzést magába foglaló jogi szabályozással
összefüggő
ismereteinek
birtokában megkezdi jogsegély-szolgálatát.
Célunk, hogy a doktori képzésben részt
vevő hallgatók érdekeit a jogszabályokban
és egyetemi szabályzatokban rögzített
keretek között maximálisan biztosítsuk.
A
minket
bizalmukkal
megtisztelő
kollégák megkeresését – az anonimitás
megőrizése mellett – szakmai alapokon
nyugvó, gyors és felelősségteljes munkával
kívánjuk meghálálni. Feladataink ellátása
során a korábbi tapasztalatokhoz híven az
érintettekkel történő professzionális és
egyben közvetlen, kollegiális együttműködést kívánunk kialakítani, illetve
fenntartani.

Bízunk abban, hogy a jogsegélyszolgálat
érdemben hozzájárulhat a doktoranduszok
és doktorjelöltek elégedettségének fokozásához, előmozdítva ezzel a pécsi doktori
képzés további fejlődését.

Kérdés esetén állunk rendelkezésre a
jogsegely.dok@pte.hu e-mail címen.
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201 7-ben a Pécsi
Tudományegyetem (PTE)
megalapításának 650.
évfordulójával
párhuzamosan a PTE DOK
jubileumára is emlékezünk.

Erre
tekintettel
a
szervezet
az
érdekképviseleti feladatok ellátása mellett,
folyamatosan szélesíti szolgáltatási spektrumát, így aktív szereplője a pécsi
tudományos életnek, ezen kívül különböző
támogatási rendszerek kidolgozásával és
működtetésével a doktoranduszok szakmai
előmeneteléhez kíván hozzájárulni.

A PTE DOK 5 évvel ezelőtti megalapítása
nem kizárólag pécsi, hanem országos
történelmi jelentőségű mérföldkő, ugyanis
Magyarország
első
önálló,
felsőoktatási
intézményi doktorandusz érdekképviseleti
szerveként jött létre. Az elmúlt évek során
számtalan alkalommal bizonyította, hogy
nem kizárólag a PTE-n,
hanem hazai viszonylatban
is megkerülhetetlen és
úttörő
szereplője
a
felsőoktatási szférának.

A PTE DOK eddigi tevékenysége során a PTE
mindenkori érdekeit szem előtt tartva,
proaktív szellemiségben határozta meg
stratégiáit, amelyeket a jubileumi emlékév
kapcsán továbbra is a fókuszban kívánunk
tartani.
Mindezek alapján a 201 7-es
esztendő egyszerre tartogat
ünnepi és szakmai programokat a pécsi doktorandusz és a hazai fiatal
kutatói közösség számára: a
szervezet által elért eredményeken túl, az évforduló
lehetőséget teremt a hazai
doktorandusz
intézményi
érdekképviselet
eddigi
munkásságának
értékelésére, és a jövőbeni célok kitűzésére.

A PTE Magyarország egyik
legnívósabb
felsőoktatási
intézménye. Az egyetem
22
doktori
iskolájában
közel 1 .000 fő folytatja doktori tanulmányait,
és a kiadott tudományos fokozatok egy évre
vetített számában a PTE hazánk élenjáró
képzőhelye. Ezeknek a számadatoknak a
tükrében pedig kijelenthető, hogy a PTE DOK
a kezdetektől fogva színes és nagyszámú
hallgatói csoport érdekében végzi munkáját.

Reméljük, hogy a szervezetet – az alapítók
eredeti célkitűzéseihez és a doktori képzésben
résztvevő hallgatók igényeihez igazodva –
eddigi
tevékenységével
igazolja
a
doktorandusz érdekképviselet eszméjének
létjogosultságát, és közösen tiszteleghetünk a
szervezet
meghatározó
személyeinek
munkássága,
illetőleg
az
első
önálló,
felsőoktatási
intézményi
doktorandusz
önkormányzat megalakulása előtt.

A doktorandusz önkormányzatiság szellemiségéhez igazodva a PTE DOK a kezdetektől
olyan komplex feladatokat vállalt fel, amelyek a hazai felsőoktatásban egyre nagyobb
szerepet játszó, a jövő oktatóinak, kutatóinak
érdekeire fókuszál az egyetemen töltött évek
mindennapjaiban, valamint azon túl.

5 ÉVE A PÉCSI DOKTORANDUSZOKÉRT
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D O KTO R A N D U S Z LE S Z E K!
Tigyi Bettina Mariann,

negyedéves gyógyszerészhallgató vagyok. Már egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt
érdekelt a kutatás és a kutatók világa, így amint lehetőségem
nyílt, Tudományos Diákkörös lettem. Jelenlegi kutatásomat
kooperációban a Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszéken, Prof.
Dr. Pongrácz Judit és a Farmakognózia Intézetben, Dr. Horváth Györgyi
témavezetőim útmutatásával végzem. TDK munkám során 2016-ban
elnyertem az Átütő Tehetség Ösztöndíjat. Kutatásomat doktoranduszként is
szeretném folytatni, hogy általa segítséget nyújthassanak az orvosok,
gyógyszerészek számára a gyógyításban, a gyógyszerek kutatásában és
fejlesztésében.
Kutatásom során az illóolajok antimikrobás hatásait vizsgálom, amely
tulajdonságuk azért lényeges, mert a baktériumok antibiotikum ellenálló
képessége napról napra nő, globális problémát okozva a fertőző betegségek
kezelése során. Miközben az új antibiotikumok fejlesztése nagyon lassan
halad, ezért nagyon fontos az új módszerek kidolgozása és új
mikrobiológiailag aktív hatóanyagok keresése. Kísérleteim során az
illóolajok komponenseinek antimikrobás aktivitását direkt bioautográfiás
módszerrel határoztuk meg. Jelenleg folyamatban lévő kísérletekben
biotechnológiai
módszerekkel
tanulmányozzuk
az
illóolajok
és
komponenseik humán sejtvonalakra és szöveti modellekre gyakorolt
komplex hatását. Ezen kísérletek információkkal szolgálhatnak később
gyógyszerkészítmények fejlesztése és tervezése során.

Kovács István

,,

vagyok a PTE BTK hallgatója, egyetemi
tanulmányaimat történelem szakon kezdtem 2013 őszén, majd
ugyanitt szereztem BA diplomát 2016 tavaszán, az MA
képzésbe pedig a 2016/2017-es tanévben nyertem felvételt.
Kezdetektől fogva érdeklődtem oktatóim kutatói munkássága
iránt, a 2014/2015-ös tanévben a figyelmem a magyar középkor, azon belül
a Zsigmond-kori társadalom és egyháztörténet felé fordult. 2015-től négy
szemeszteren át demonstrátorként segítettem a Középkori és Koraújkori
Történeti Tanszék munkáját, így betekintést nyertem az intézetben folyó
tudományos munkába, értékes tapasztalatokkal gazdagodva. Kutatói
érdeklődésem tárgyát egy középkori egyházi intézmény, az aradi prépostság,
valamint az intézmény történetének és a szociográfia szempontjai alapján
feldolgozott személyi összetételének vizsgálata képzi. A dél-alföldi káptalan
körüli vizsgálatok értékes adatokkal kecsegtetnek a középkori egyház- és
társadalomtörténet számára közép- és hosszútávon. A témával 2015
februárjában jelentkeztem a Kerényi Károly Szakkollégiumban, amelynek
jelenleg is tagja vagyok. Remélhetőleg a következő szemeszterekben sikerül
a kutatási célkitűzéseim megvalósítása, s ezáltal lehetőségem nyílik a
posztgraduális képzésben való részvételre.
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VI. Interdiszciplináris
Doktorandusz
Konferencia

diskurzus alakuljon ki, amelynek eredményeként
az előadók új nézőponttal gazdagodhatnak saját
kutatási területükön.
Rendezvényünkre valamennyi tudományterületről
várjuk doktoranduszok, valamint kimagasló
tudományos munkássággal rendelkező graduális
hallgatók jelentkezését.

A PTE DOK immár hatodik alkalommal rendezi
meg
hagyományos
nemzetközi,
számos
tudományterületet összefogó szakmai programját,
az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciát
(IDK201 7).

A kutatási eredmények bemutatására tudományos
előadás keretében, vagy hagyományos poszter
formájában nyílik lehetőség. A konferencia
elsődleges nyelve angol, azonban korlátozott
számban magyar nyelvű prezentációkat is
befogadunk.

A konferenciának az elmúlt évekhez hasonlóan a
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kara ad otthont, 201 7. május 1 9-21 . között.
A rendezvény alapvető célja, hogy lehetőséget
biztosítson hazai és külföldi fiatal kutatók,
elsősorban doktoranduszok számára tudományos
eredményeik prezentálására, ezen felül személyes
és
szakmai
kapcsolatok,
együttműködések
kiépítésére.

A rendezvény tudományos tartalmának szélesebb
körben való megismertetése érdekében előadóink
számára publikálási lehetőséget biztosítunk a
konferencia ISBN számmal ellátott tanulmánykötetében.
További információkért kérjük, figyelje a
konferencia hamarosan elérhető Facebook oldalát,
illetve az idkpecs.phdpecs.hu weboldalt!

A konferencia hagyományainak megfelelően a
programban a klasszikus szekciók mellett helyet
kapnak vitaindító eszmecserék és kerekasztal
beszélgetések
egyaránt,
amelyek
több
tudományterület szempontjából is aktuális témák
köré
csoportosulnak.
A
multidiszciplináris
szekciók célja, hogy a prezentációt követően olyan

Amennyiben kérdése merülne fel a rendezvénnyel
kapcsolatban, forduljon bizalommal a
szervezőbizottság tagjaihoz az
info.idk201 7@gmail.com e-mail címen!
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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!

Sorszám

Pályázat neve

Határidő

1

Posztdoktori kiválósági program pályázat

2017. 02. 27.

2

Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat

2017. 02. 28.

3

Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai
gyakorlathoz

2017. 02. 28.

4

Kutatói kezdeményezésű témapályázat

2017. 03. 02.

5

Kőrösi Csoma Sándor Program

2017. 03. 15.

6

Petőfi Sándor Program

2017. 03. 15.

7

Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási
témapályázatokhoz; magyar-osztrák, magyarszlovén nemzetközi együttműködésen alapuló
kutatási témapályázatokhoz

2017. 03. 21.

Johannes Rau Ösztöndíj

2017. 03. 31.

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Tempus Közalapítvány

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

8

Észak-Rajna-vesztfáliai Oktatásért,
Tudományért és Kutatásért Felelős Minisztérium
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ENGLISH SUMMARY

5 th Jubilee of the Doctoral
Student Association of the
University of Pécs

6 th Interdisciplinary Doctoral
Conference [IDK201 7]
The Doctoral Student Association of the
University of Pécs (PTE DOK) is proud to organize
6th
time
its
annual
international
and
multidisciplinary
doctoral
conference
from
1 9th–21 st of May 201 7. The main aim of the
Conference is to provide a platform and a good
opportunity for Hungarian and international
doctoral students to exchange ideas, hold
scientific presentations, and also to strengthen
personal and professional relationships among
doctoral and college students. Furthermore,
prominent and influential scientists are invited to
make interesting presentations as plenary
speakers in English.

201 7 is a special year for the University of Pécs
for two main reasons. Firstly, this year our
University celebrates its 650th birthday. Secondly
201 7 is also the 5th Jubilee of the foundation of
the first Doctoral Student Association of Hungary.
We would like to take the opportunity and
celebrate
our
previous
and
upcoming
achievements as a community dedicated to the
representation of the doctoral students of Pécs.
We would like to thank you for your every help
and effort towards our common goals.

Change to full time training

Legal-aid services

The Doctoral Student Association has achieved a
new milestone in connection with the full time
training problem of doctoral students. From now
on every doctoral student who is in the part time
training, and has 40 classes can request to change
to full time training with a standard form you
can download here. Your request must be sent to
the council of you doctoral school.

We are proud to announce that the Doctoral
Student Association is starting its own legal-aid
service for every doctoral students of the
University of Pécs. The Association is committed
to the lawful function of the doctoral program
and we would like to help every single doctoral
student with legal-aid, who feels that his or her
rights have been infringed. We accept request for
aid in Hungarian and in English as well, via email
on jogsegely.dok@pte.hu.

Change in the doctoral training status of doctoral students
There is a difference between the doctoral training statuses before and after the academic year of
201 6/201 7. In the ‘old’ system we differentiated between doctoral students, who were in the curricular
education phase (6 semesters), and PhD candidates, who reached the degree acquisition phase. In the
‘new’ system, the doctoral training lasts 8 semesters, and there is only the status of doctoral student.
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