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ELNÖKI
KÖSZÖNTŐ

TISZTELT DOKTORANDUSZOK,
DOKTORJELÖLTEK,
EGYETEMI POLGÁROK!

történő kinevezéshez szükséges idő csökken, elősegítve a fokozatot szerző egyetemi
polgárok szakmai előmenetelét.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzata
(PTE
DOK)
nevében
szeretettel köszöntöm Önöket a Pécsi
Doktorandusz Magazin hasábjain.

A PTE DOK az idei évben jubilál, amely párhuzamosan zajlik az Egyetem megalapításának
650. évfordulójával. Ennek kapcsán a
Magazin a szervezet korábbi elnökeivel
készített rövid interjúkat közöl, amelyben a
PTE DOK-ot érintő mérföldkövekről és korábbi szervezeti kihívásokról tájékoztat minden
kedves Olvasót.

A tavaszi szemeszter végével a 2016/2017.
tanév zárása is elkövetkezett, amely során
többek a vizsgák sikeres abszolválását követően már a jól megérdemelt vakációjukat
tölthetik. Egy doktorandusz számára ugyanakkor a nyári időszak sohasem mentesülhet
teljesen a munkától, legyen az irodai, vagy
akár tudományos vetületű.

A szakmai és a jubileumi cikkek mellett a
doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
szóló aktuális pályázati és konferencialehetőségekről található bővebb, hasznos
információ.

Mivel a jelenlegi tanév kezdetétől a doktori
képzés alapvető struktúrája változott meg,
valamint az új képzési modell első szakaszának fele már sikeresen el is telt, ezért a
Magazin szakmai hangvételű cikke az
új doktori képzés „képzési és kutatási”
szakaszát hivatott átfogóan ismertetni,
annak célja, feladata, illetőleg alapeszméje
vonatkozásában.

Magam és a Magazin szerkesztői nevében is
jó olvasást, eredményes munkát és kellemes
kikapcsolódást kívánok a nyári időszakra.

Szívélyes üdvözlettel,

A tudományos életpályamodell szempontjából kiemelkedő eredménynek tekintjük,
hogy a PTE DOK kezdeményezésére a
Szenátus támogatta az Egyetem foglalkoztatási követelmény-rendszerének módosítását. Ennek értelmében az adjunktussá

dr. Cseporán Zsolt
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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H Í RE K

A PTE ISMÉT AZ ELIT KÖZÖTT

PTE FEJLESZTÉSEK

A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds cég
nyilvánosságra hozta a világ felsőoktatási intézményeinek legújabb rangsorát, amelyre a PTE ezúttal is
felkerült, mégpedig a 751-800. helyen, az ötödik
legjobb magyar egyetemként.

Megindult az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán
az egyetemfejlesztési program megvalósítása.

PTE INNOVÁCIÓS DÍJ 2017
A „vállalkozó egyetemi szemlélet” megvalósítása
érdekében a PTE támogatja azokat a hallgatókat,
doktoranduszokat és kutatókat, akik olyan innovatív
megoldásokon, kutatási projekteken dolgoznak,
amelyek üzleti potenciállal is rendelkeznek, ezáltal az
Egyetemünk eredményesen jelenhet meg a hazai vagy
világpiacon.

25 ÉVES JUBILEUMÁT
ÜNNEPELTE A TTK
25 éve működik folyamatosan a Pécsi Tudományegyetemen a Természettudományi Kar, ezzel újabb
évfordulót ünnepelhetünk 2017-ben az 1367-es egyetem alapítás és a PTE DOK 5 éves jubileuma mellett.

INTENZÍV NYELVTANFOLYAM A PTE-N
A PTE Idegen Nyelvi Központja 100 órás intenzív angol, valamint német nyelvtanfolyamot indít júliusban.
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A ,, K É P Z É S I É S KU TA T Á S I ”
SZAKASZRÓL
A 2016. szeptember 1-jétől életbe lépett doktori képzés alapvetően
két szakaszból áll: az első négy félév az ún. „képzési és kutatási”, a
második négy pedig az ún. „kutatási és disszertációs” szakasz. A két
szakasz közötti cezúrát a komplex vizsga jelenti, amely a
tanulmányi és kutatási előmenetelt méri, valamint annak teljesítése a
„kutatási és disszertációs” szakasz megkezdésének előfeltétele.
Bár a jogszabály konkrétan nem deklarálja, a képzés első szakasza
többnyire mégis kontaktórákból áll, amely ugyan nem a doktori
képzés lényege – ti. a tudományos kutatómunka – felé orientálja a
doktoranduszokat, illetve magukat a képzőhelyeket, de jobban
megfelel annak a képzési modellnek, amely a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény rendelkezéseiből kiolvasható.
A doktori képzés első szakaszában így alapvetően módszertani és
projektjellegű kurzusokra, valamint nyelvtudás-fejlesztésre kellene
hangsúlyt fektetni, kiegészítve azt releváns kutatási tevékenység
előírásával. Azon túl, hogy az elnevezésében is ez köszön vissza – ti.
„képzési és kutatási” szakasz –, a komplex vizsga feltételrendszere
miatt egyaránt elengedhetetlen követelmény a kutatómunka. Utóbbi
ugyanis a tanulmányi kvalitások mellett a kutatási előmenetelt is
méri.
E módszer előnye, hogy maga a képzési modul a XXI. században
elvárható akadémiai és tudománymetriai ismeretek, készségek
megszerzésére készteti a hallgatókat, ezáltal hasznos és fontos
alapja a valóban effektív kutatómunkának, majd később a doktori
értekezés megírásának.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a képzés során teljesítendő 240
kreditet nem kizárólag az első szakaszban lehet megszerezni,
hanem akár a második „kutatási és disszertációs” szakaszban is
lehetőség van idegen nyelvi ismeretek szakspecifikus előírására,
valamint kutatószemináriumok meghirdetésére. Ugyanis a jogalkotó
csupán egyetlen kitételt rögzít a képzési ismeretek tárgyában: a
tanulmányi kötelességeket a komplex vizsgáig teljesíteni kell.
Ez pedig a „kutatási és disszertációs” szakaszban is lehetővé teszi
a tanulmányi ismeretek beszámítását: a kötelező kreditszámon
felül, fakultatív módon.
Összegezve a doktori képzés első szakasza azoknak az alapvető
tudományos ismereteknek a megszerzésére szolgál, amelyek
elengedhetetlenek a minőségi és megalapozott kutatómunka
elvégzéséhez, azonban nem felejthetjük el a doktori képzés célját: a
tudományos fokozat megszerzését, amelynek a kutatómunka a
záloga. Ez olvasható ki a komplex vizsga rendszeréből is:
teljesítéséhez a kutatási előmenetelről egyaránt számot kell adni,
így megfelelő figyelmet kell rá fordítani a „képzési és kutatási”
szakaszban is.
Részletes tájékoztatásért forduljanak bizalommal a PTE DOK
jogsegély-szolgálatáshoz a jogsegely.dok@pte.hu emailcímen.
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Ú JAB B L É P É S A
FE N N TA R TH A T Ó
TU D O M Á N YO S É L E T P Á LYA M O D E L L FE L É
A doktori képzést 2016 szeptembere előtt
megkezdő doktoranduszok esetén a képzés
ideje 6 félév, azaz három év, amely alatt a
doktorandusz nem csak kutatói, hanem
oktatói tevékenységet is végez. Mindez az
adjunktusi kinevezéshez szükséges 5 éves
oktatási gyakorlattal párhuzamba állítva
aránytalanságot jelent.

A PTE DOK elkötelezett amellett, hogy olyan
fenntartható és vonzó tudományos életpályamodell jöjjön létre Magyarországon, amely
azzal a pozitív hozadékkal jár, hogy minél
kevesebb tehetséges, fiatal oktató és kutató
hagyja el a pályát.
A PTE DOK fenti elkötelezettségét mi sem
bizonyítja jobban, hogy javaslatot nyújtott be
az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerének módosítására.

Mindezeket mérlegelve a PTE DOK javasolta,
hogy az ez idáig 5 éves oktatási vagy
szakmai gyakorlati idő 3 évre csökkenjen,
fokozva ezáltal a fiatalok kedvét a tudományos szférában való elhelyezkedésre,
biztosítva az oktató-kutatók hosszú távú
utánpótlását. Ezzel a tanársegédek a doktori
fokozat megszerzésével akár azonnal megfelelnek az adjunktusi munkakör objektív feltételeinek, vonzóvá téve a felsőoktatási
karriert.

A korábbi szabályozás alapján, egyéb más
követelmények mellett (mester- és doktori
fokozat, idegen nyelvű oktatási és publikációs tevékenység, rendszeres szakmai közéleti tevékenység, valamint önálló alkotó
tevékenység), csak azt lehetett adjunktussá
kinevezni, aki legalább 5 év időtartamú
oktatási vagy szakmai tevékenységgel (pl.
ügyvéd,
vagy
egészségügyi
szociális
vállalkozó) rendelkezik.

A Szenátus pozitív döntésének fényében úgy
véljük, hogy a PTE ismét előrébb lépett a
fenntartható és vonzó tudományos életpályamodell felé.

Ez potenciálisan azt jelenti, hogy a tanulmányaikat lehető leggyorsabban és kiváló
eredménnyel végző doktoranduszok, fiatal
kutatók 30 éves koruk után kerülhetnek
csupán adjunktusi pozícióba, amely a tehetséges fiatalok tömeges pályaelhagyásához
vezethet.

Részletes tájékoztatásért forduljanak bizalommal a PTE DOK
jogsegély-szolgálatáshoz a jogsegely.dok@pte.hu emailcímen.
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M Ú L TI D É Z Ő
JU B I L E U M

Szervezetünk idén ünnepeli megalapításának jubileumi,
5. évfordulóját. Ennek apropóján – ahogy a tisztelt
Olvasók megszokhatták – az aktuális lapszámok egyegy cikk erejéig külön mutatják be a jubileum releváns,
más-más aspektusait.
A Magazin tanévzáró lapszámában a PTE DOK korábbi
elnökeit kérdeztük tapasztalataikról, a szervezet korábbi
kihívásairól és személyes élményeikről.

GUNSZT DÓRA, A PTE DOK ALAPÍTÓ
ELNÖKE (2012-2013)
„Visszagondolva, nagyon gyorsan pörögtek
az események akkoriban. A nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény újdonságait –
amik lehetővé tették a doktorandusz
önkormányzatok megalakulását – mihamarabb alkalmazni kellett. A Doktorandusz
Önkormányzat 2012-ben történő felállásakor
az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy
egyetemi szinten fogadtassuk el az új
szervezetet. Szerencsére az egyetem és a
doktori iskolák vezetői minden törekvésünket
támogatták, mind szellemileg, mind anyagilag. Felismerték, hogy hiánypótló közösségi
tevékenységi körről van szó, így nem volt
nehéz dolgunk. Az alapszabály egyetemi
jóváhagyása a szervezet megalapítása után a
lehető leghamarabb megtörtént.

Mint új érdekképviselet elsődleges volt számunkra, hogy segítsük a doktoranduszok
tudományos fejlődését és támogassuk, hogy
szakmai körökben is elismert kutató váljék
belőlük. Emellett a tehetségfejlesztésben is
részt kívántunk venni, amivel már a hallgatók
az egyetemi tanulmányok alatt megismerték
a doktori képzés nyújtotta lehetőséget,
kipróbálhatták magukat a konferenciákon.
2012 előtt hiányzott a doktorandusz hallgatói
élet egyetemi szinten. Az általunk szervezett
konferenciák, hallgatói fórumok és közösségépítési programok közel hozták egymáshoz az embereket, ami a jelenlegi interdiszciplináris világban kiemelten fontos.”
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mérséklésével más területekre összpontosítani a forrásokat. Társaim segítségével
elkezdtünk kidolgozni egy támogatási rendszert, a doktoranduszok konferencián való
hatékonyabb részvétele érdekében. Természetesen folytattam elődöm által hagyományteremtő szándékkal megszervezett rendezvényeket, a Doctoral Workshopot és az
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciát. Az idő biztosan megszépíti a vezető
pozícióban töltött éveket, feledésbe merülnek
a nehézségekkel, kemény munkával töltött
órák, de én mégis mindig örömmel fogok
visszaemlékezni a PTE DOK-os időszakra, és
érdeklődve figyelem a szervezet felcseperedésének minden pillanatát. Kívánom, hogy
írhassak pár gondolatot akkor is, amikor
nagykorúvá válik. Isten éltessen PTE DOK!”

DR. KÓSA BALÁZS (2013-2014)
„Oktató vagyok, talán idővel építésznek is
nevezhetem majd magam, de nem vagyok
poéta, így engedtessék meg nekem, hogy
rögtön egy közhellyel kezdjem: „Nincs
csodásabb dolog a születésnél.”
Szakmám
során
sokféle
születéssel
találkoztam, találkozok. Láttam házak
születését papíron, láttam tükröződni a gondolat megszületését diákjaim szemében.
„Édesapja” vagyok egy szakkollégiumnak és
talán picit mondhatom, hogy a Pécsi
Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatnak is. Gunszt Dóra elnök asszony
és dr. Springó Zsolt mellett magam is alapító
alelnökként vehettem részt a PTE DOK
világra jövetelében. Azt gondolom, hogy abban a periódusban, amikor hosszú napokat,
heteket és éjszakákat dolgoztunk a csapat
megszületésén, a szervezet felépítésén, megalapoztuk a PTE DOK működését. Talán ezt
érzem igazi munkámnak, igazi feladatnak,
amire büszke vagyok. Elnökként már csak
azokat az apró ráncokat próbáltam felvarrni,
amelyek elenyésző szépségpöttyök voltak.
Törekedtem a tisztségviselők juttatásának

SZIJÁRTÓ GYÖRGY ÁGOSTON (2014-2015)
„A vezetésem alatt (ami pontosan 13 hónap volt, tört mandátum lévén)
leginkább a szervezet konszolidációjára koncentráltunk. Fontosnak
éreztük, hogy az egyetem egésze tudomást szerezzen a PTE DOK
munkásságáról. Tudományszervezés kapcsán folytattuk az elődeink
által megkezdett, akkorra már nemzetközivé növő tudományos
programok megrendezését, mint az IDK vagy a Doctoral Workshop,
valamint Cseporán Zsolt kolléga vezetésével ekkor kezdődött meg a
Doktorandusz Szalon és sok más havi szintű esemény.
Mivel a szervezet költségvetése évről évre nőtt, fontosnak tartottuk, hogy a maradványpénzeket
ésszerűen osszuk el. Jött a gondolat, hogy akár fiatal tehetségeket, ambiciózus
doktoranduszokat is támogathatnánk a meglévő forrásból. Ez adott apropót az Egységes
Pályázati Rendszer megszületésének, amelyet Szabó István és Raposa L. Bence kollégákkal
dolgoztunk ki. Sok-sok revízió követte az eredeti koncepciót, de mára már ismert és kiforrott
pályázati rendszerről beszélhetünk, amely több száz pécsi doktorandusz tudományos
előmeneteléhez járult hozzá. Ezt valahol a saját sikeremnek is tekintem, amivel el tudtam érni
azokat a célokat, amiket indulásomkor kilátásba helyeztem.
Ez azonban nem jöhetett volna létre az akkori csapat nélkül: köszönöm szépen mindenkinek a
közös munkát, és élményeket!”
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B E S Z Á M O L Ó A VI .
I N TE R D I S Z C I P L I N Á R I S
D O K TO R A N D U S Z
KO N FE RE N C I Á R Ó L
A PTE DOK 2017. május 19-21. között immár
hatodik alakalommal rendezte meg nagy
hagyományoknak örvendő, nemzetközi, számos tudományterületet összefogó szakmai
programját, az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciát. Az eseménynek az elmúlt
évekhez hasonlóan a kiváló infrastrukturális
háttérrel és modern környezettel rendelkező
Állam- és Jogtudományi Kar adott otthont.

technológia és a lézerek izgalmas világába,
valamint azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeibe is.
A tudományos program során a 130 résztvevőnek pénteken 6, szombaton 8 szekcióban volt lehetősége a kutatási munkák
bemutatására angol, illetve magyar nyelven.
A szekciók után vita következett, ahol a
kutatók megvitatták egymás előadásaival
kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket,
valamint kitekintést tettek az adott területet
érintő aktualitásokra is. A szombati napon
külön szekcióban kaptak lehetőséget, akik
munkájukat poszter prezentáció keretében
kívánták bemutatni.

A program első két napján elsősorban a
tudományos munkák bemutatása, az utolsó
napon pedig Pécs városának megismertetése és fő látványosságainak megtekintése
kapott főszerepet. A konferencia megnyitóján Prof. Dr. Tóth Kálmán, a PTE tudományos
és innovációs rektorhelyettese, Prof. Dr.
Kecskés László, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Bélyácz Iván
az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, valamint
Dr. Cseporán Zsolt a PTE DOK elnöke
köszöntötte a fiatal kutatókat. A megnyitót a
Magyar Tudományos Akadémia Wigner
Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Dr. Dombi
Péter tudományos ismeretterjesztő előadása
követte („Ultrafast photography of the
nanoworld with lasers”), amely során az
érdeklődők bepillantást nyerhettek a nano-

Résztvevőink pozitív visszajelzései alapján
úgy gondoljuk, hogy egy igazán sikeres és
szakmai tartalomban gazdag konferenciát
tudhatunk magunk mögött, ahol a tudományos kapcsolatok elmélyítésén túl, a résztvevőknek lehetőségük volt megismerni Pécs
városának szépségét, egyedi atmoszféráját,
valamint annak 650 éves múltra visszatekintő
egyetemét is.
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P Á LY Á Z A T FI G YE L Ő
Fontosnak tartjuk, hogy a Pécsi
Tudományegyetem fiatal kutatói
tisztában legyenek a nyitva álló
pályázati lehetőségekkel, ezért
szerkesztőségünk minden lapszámban összegyűjti a doktoranduszok, doktorjelöltek számára elérhető támogatásokat.
Sikeres pályázást kívánunk!

Pályázat neve

Határidő

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

201 7. július 31 .

Pályázat a MOL Tudományos Díjra

201 7. szeptember 1 .
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PROGRAMAJÁNLÓ
Magazinunk szerkesztősége célul tűzte ki, hogy minden számban összegyűjtse a soron
következő tudományos/művészeti programokat, és egy csokorban tárja olvasóink elé.
A júliusi számunkban a következő programokat ajánljuk:

SZÍNERŐ PÉCS V. NEMZETKÖZI
FESTÉSZETI SZIMPÓZIUM

MANYE XXVI. KONGRESSZUS

Esemény időpontja:

2017. augusztus 30. –
2017. szeptember 1. 8:00 - 20:00

Esemény időpontja:

2017. július 15. –
2017. július 30. 8:00 - 16:00

Esemény helyszíne és címe:
Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar (Pécs, Ifjúság
útja 6.)
Tudományterület:
Bölcsészettudomány, Nyelvtudomány

Esemény helyszíne és címe:
PTE MK, Zsolnay Kulturális Negyed
(Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.)
Művészeti terület:
Festőművészet

TÉRERŐ PÉCS 650 I. SZOBRÁSZATI
SZIMPÓZIUM
Esemény időpontja:

2017. július 15. –
2017. július 30. 8:00 - 16:00

Esemény helyszíne és címe:
Pécs-Komló
Művészeti terület:
Szobrászművészet
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THE “TRAINING AND RESEARCH” PHASE OF
THE NEW DOCTORAL TRAINING
In the January and May issues of the
magazine we briefly introduced the new
doctoral training, which is divided into two
stages: the “training and research” and the
“research and dissertation” phases. Now, we
focus on the first one, the “training and
research” phase.
In accordance with the Hungarian Higher
Education Law, this stage mostly consists of
seminars
and
lectures
focusing
on
methodology and project-oriented courses.
The development of foreign language skills
should also be in focus besides relevant
research activities. If all of these are
accomplished, students can take the complex
exam after the fourth semester and proceed
to the second stage, the “research and
dissertation” phase. The required 240 credits
can be collected during the four years, in both
stages of the doctoral training.
ANOTHER STEP TOWARD A SUSTAINABLE
ACADEMIC CAREER
The Doctoral Student Association (PTE DOK)
is committed to facilitating the development
of a model of a sustainable and attractive
academic career in Hungary which would
encourage students to stay on their
professional path. To pursue this aim, the PTE
DOK submitted a proposal to the University
Senate
to
modify
its
employment
requirements.
According to the previous set of requirements,
a junior assistant lecturer who has already
defended his/her dissertation would have
needed to work for at least five years in their
profession before becoming senior lecturer,
meaning that even the most motivated
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doctoral students would have become thirty
years old by that time. The University Senate
accepted the proposal of the PTE DOK, which
suggests that the required work experience
should be reduced to three years. From now
on, those doctoral students who teach during
their training for three years will be able to
meet the objective criteria of employment as
a senior lecturer.
SOME WORDS ABOUT THE 6TH
INTERDISCIPLINARY DOCTORAL
CONFERENCE
The Doctoral Student Association organized
its 6th Interdisciplinary Doctoral Conference
(IDK 2017) between May 19 and May 21. As in
previous years, the international event took
place at the Faculty of Law.
During the first two days, the programme was
devoted to presentations of research projects
in English and Hungarian. There were six
sessions on Friday and eight sessions
–besides one focusing on posters– on
Saturday with a discussion after each sitting.
The program also involved a plenary talk by
Péter
Dombi
Ph.D.
on
the
“Ultrafast photography of the nanoworld with
lasers” introducing the exciting world of
nanotechnology, lasers, and their practical
application. The last day’s program was a
sightseeing during which the participants
could get to know the city center of Pécs.
Based on the participants’ positive responses
to our survey, we can state that the
conference was successful and rich in
professional content. Our guests got an
opportunity
to
establish
professional
relationships and familiarize themselves with
our city and the 650-year-old University of
Pécs.

Kellemes Nyarat Kívánunk!

