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ELNÖKI
KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Doktoranduszok,
Doktorjelöltek, Egyetemi
Polgárok!

Az aktuális lapszámban többek között bővebb
információt kaphatnak a doktorandusz rendezvények engedélyeztetéséről szóló utasítás részletszabályairól, a doktoranduszok oktatási tevékenységét szabályozó feltételrendszer változásáról, a
szervezet öt éves jubileumáról, valamint aktuális
pályázati lehetőségekről és konferenciákról.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK)
újonnan megválasztott elnökeként köszöntöm
Önöket
a
Pécsi
Doktorandusz
Magazin
201 7/201 8. tanév első számának hasábjain.

Magam és a Doktorandusz Önkormányzat
nevében bízom abban, hogy rendszeresen
megjelenő kiadványunk a jövőben is hasznos
időtöltést és minőségi ismereteket nyújt majd,
ezáltal a doktori képzéssel összefüggő valamennyi
kérdésre választ szolgáltat.

A kedves Olvasók közül bizonyára többen most
találkoznak először a doktoranduszoknak szóló
magazinnal, amely azt jelentheti, hogy az idei
tanévben létesítettek doktorandusz hallgatói
jogviszonyt. Őket megkülönböztetett tisztelettel
köszöntöm most.
Az új tanév szinte kivétel nélkül minden
egyetemi polgár számára új lehetőségeket
tartogat, nincs ez másképp a Doktorandusz
Önkormányzat esetében sem. 201 7. október első
napjától a PTE DOK új elnökkel és elnökséggel
kezdi meg munkáját. Az idei tanév őszi
szemesztere során első alkalommal kerül
megrendezésre a „Doktoranduszok a klinikai
kutatásokban” elnevezésű konferencia, valamint
a PTE DOK jubileumi rendezvénye is.

Szívélyes üdvözlettel:

Pónusz Róbert

elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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A DOKTORANDUSZOK
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 201 7/201 8-as tanév első szemeszterében hatályba lépett a doktoranduszok oktatási tevékenységét rendező, együttes rektori-kancellári
utasítás, amelynek kiadása a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat kezdeményezésére történt.

szabály is, miszerint a munkavégzésre kötelezés
nem haladhatja meg a heti nyolc órát. Külön
kiemelendő, hogy a doktori iskolák az oktatási és
tudományos kutatási tevékenységet kreditként
ismerik el.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.)
keretrendelkezéseit tartalommal megtöltve, az
utasítás az egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló, de nem közalkalmazott, tehát nem tanársegéd doktoranduszai által végzett oktatási és
tudományos kutatási tevékenységre terjed ki:
példának okáért az óratartásra, vizsgáztatásra,
dolgozatjavításra vagy az Egyetem által folytatott
tudományos kutatásban való részvételre.

A doktorandusz heti nyolc óránál hosszabb
időtartamban történő foglalkoztatása esetén
hallgatói munkaszerződést kell kötni. A szerződést minden félév elején egy legfeljebb fél éves
időtartamra kell megkötni. Természetesen e
munkaszerződésre is vonatkoznak korlátozó szabályok, így a munkavégzés időtartama egy félév
átlagában összesen nem haladhatja meg a heti
tizenkét órát. A doktorandusz munkaidőbeosztását úgy kell meghatározni, hogy a vizsga és
vizsgákra történő felkészülési kötelezettségeinek
eleget tudjon tenni. A munkaszerződés szerint a
doktorandusz munkadíja 201 7-ben 1 .500,- Forint
óránként, 201 8-ban viszont az összeg már
óránként 1 .600,- Forintra emelkedik.

Az Nftv. szerint minden doktoranduszt tanulmányi kötelezettsége keretében munkavégzésre
lehet kötelezni, mégpedig az Egyetem oktatási és
tudományos kutatási tevékenységének körében.
Ehhez természetesen hozzájárul egy korlátozó
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A doktoranduszok érdekeinek védelmében az
utasításba olyan rendelkezések kerültek, amelyeknek köszönhetően a szemeszter elején előre
meg kell jelölni azokat a kurzusokat és/vagy
kutatásokat, amelyek tekintetében a doktorandusz munkaszerződés alapján munkát fog
végezni. A szakmaiság megőrzése érdekében e
tervhez a doktorandusz témavezetőjének előzetes
hozzájárulása szükséges.
Összességében az utasítás megoldást jelenthet
arra a jelenségre, amelynek köszönhetően a doktoranduszok láthatatlanul munkát végeznek
Egyetemünkön. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerének módosításával – amely alapján az adjunktusi kinevezéshez már csak hároméves oktatási tevékenység
szükséges – így a nyilvántartott oktatási
tevékenység a tudományos életpályamodell vonzóbbá tételét is szolgálja az előrelépés
megkönnyítésével.
Az utasítás elérhető itt.
Kérdés esetén állunk rendelkezésre a
jogsegely.dok@pte.hu e-mail címen.
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ÚJ ELNÖKÖT
VÁLASZTOTT
A DOKTORANDUSZ
ÖNKORMÁNYZAT

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 201 7.
augusztus 29. napján Elnökválasztó
Küldöttgyűlést tartott, ahol Pónusz
Róbertet, az Egészségtudományi
Doktori Iskola másodéves doktoranduszát választotta új elnökének
az elkövetkező, kétéves ciklusra.
A szervezet új elnöke 201 7.
október 1 . napjától váltja
hivatalában dr. Cseporán Zsolt
leköszönő elnököt.

Kérem, mutassa be magát az
olvasóknak!

sági tag, valamint stratégiai feladatokért
felelős referens. Ez időszak alatt egy
olyan társaság tagja lettem, akik határozott elképzelésekkel, nagyfokú tenni
akarással, proaktív szemléletben végzik
munkájukat, mindemellett barátsággal
fogadnak minden doktoranduszt.

Pónusz Róbert, az Egészségtudományi
Doktori Iskola másodéves doktorandusza
vagyok. Pécsett élek feleségemmel és
kisfiammal. Kutatási témám az egészséggazdaságtan területén keresendő, az
egynapos sebészet gazdasági mutatóinak
elemzésével foglalkozom.

Kézenfekvő volt, hogy
megméretteti magát a következő
elnökválasztáson?

Mióta vesz részt a DOK
munkájában?

Amikor
képviselőként
megkezdtem
munkámat a DOK-ban, éppen új elnöke
lett a szervezetnek. Ahogy egyre több
projektben vettem részt, realizáltam, milyen komplex tevékenységek elvégzését
tűzte ki célul a szervezet. Ehhez nagy-

A DOK munkájában 201 5 novembere óta
veszek részt. Kezdetben, mint az Egészségtudományi Doktori Iskola képviselője,
majd, mint Térítési és Juttatási Bizott4

mértékben hozzájárult a doktori képzés
átalakítása, valamint a doktoranduszok
számára megpályázható ösztöndíjak relatíve szűk köre, amelyek megoldásra, tisztázásra vártak. E feladatokból adódóan
lehetőséget kaptam, hogy tevékenyen
részt vegyek a döntés-előkészítésben, illetve azok megvalósításában is. A kérdésre visszatérve a tavalyi év végén döntöttem úgy, hogy elindulok a tisztújító
elnökválasztáson.

Milyen célokat kíván
megvalósítani az elkövetkező két
év során?
Több célkitűzést is megfogalmaztam az
elnöki pályázatban. Ezek között kiemelt
jelentőséggel bír a doktori képzés kimeneti követelményeiben rögzített második
nyelvvizsga megszerzését támogató kezdeményezés, a DOK által gondozott
ösztöndíjak felülvizsgálata, a doktoranduszok igényeihez történő pontosabb
megfeleltetése, harmonizációja. Ezen felül a DOK által megrendezendő konferenciák kapcsán is új irányokat kívánok kijelölni. Jó példa lehet erre az októberben megrendezésre kerülő „Doktoranduszok a Klinikai Kutatásokban” konferencia, ahol a tudományos vetület mellett a szakmai és a piaci kapcsolatokra is
fokozott figyelmet fordítunk, illetve kívánunk fordítani a jövőben is.
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JUBILEUMI DÍJÁTADÓ
PRO DOCTORANDIS UNIVERSITATIS
QUINQUEECCLESIENSIS DÍJ

Mint azt a korábbi lapszámokból már megszokhatta a kedves Olvasó, az aktuális kiadvány különféle irányokból járja körbe a PTE DOK elmúlt
öt évének kiemelkedő jelentőségű eseményeit.
A jubileumhoz kapcsolódó aktuális fejezet kivételesen nem a múltra tekint vissza, hanem
sokkal inkább a jövőt vizionálja, ugyanis a PTE
DOK Küldöttgyűlése a jövőben Pro Doctorandis
Universitatis Quinqueecclesiensis díjat adományoz azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek, akik az Egyetem doktorandusz közösségéért kiemelkedő tevékenységet végeztek az
elmúlt időszakban.
A díj adományozására az Egyetem aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktorandusza vagy
doktorjelöltje tehet javaslatot, az odaítélésről a
PTE DOK Küldöttgyűlése dönt.
A kitüntetés átadására az idei évben rendhagyó
módon a PTE DOK december 7-ei ünnepi,
jubileumi konferenciáján kerül sor az Egyetem
Halasy-Nagy József Aulájában.
A következő években a Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis díj átadása minden
év november havában megrendezésre kerülő ünnepi díszdoktorrá avató ünnepségen történik
majd.
A kitüntetettek kerámia emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kapnak.
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ÚJ SZABÁLYOK
A DOKTORANDUSZ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉRŐL

A rendezvény engedélyeztetés általános szabálya,
hogy kizárólag olyan hallgatói rendezvények
szervezhetők, amelyek elősegítik a hallgatói és
oktatói közösség építését, a hallgatók tanulmányi, tudományos, illetve művészeti előmenetelét, az Egyetem népszerűsítését és hagyományainak megtartását feltéve, hogy a rendezvény célja és tartalma nem ütközik jogszabályba
vagy egyetemi szabályzatba.

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának a hallgatói rendezvények és
a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezéséről szóló melléklete a doktoranduszok által
szervezett rendezvények lebonyolításáért viselt
felelősséget a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnökére átruházta. Ehhez járul hozzá a rendezvények engedélyezésének
joga, valamint azok tervezésének kötelezettsége
is. A felsőbb norma okán a PTE DOK elnöke
kiadta rendezvényszervezésről szóló utasítását.

A hallgatói rendezvény engedélyeztetésére vonatkozó űrlapot a PTE DOK Tudományos és Tanulmányi Bizottságának papír alapon kell benyújtani. A határidők igazodnak a rendezvény jellegéhez, így nemzetközi eseménynél legkésőbb 1 05
nappal a rendezvény előtt be kell nyújtani a
kérelmet, míg helyi vagy regionális rendezvény
esetében ez csupán 45 nap. E határidőkre azért
van szükség, hogy megfelelő szakmai döntés
alapján elegendő idő álljon rendelkezésre a
rendezvény megszervezésére.

Nagyon fontos kiemelni, hogy az utasítás csak
azokra a doktoranduszok által szervezett rendezvényekre vonatkozik, amelyeket az Egyetem
doktoranduszai számára az Egyetem működésével összefüggő és hivatalos nevének felhasználásával szerveznek. Ezekhez egy engedélyezési
és tervezési eljárás is kapcsolódik. Azok a rendezvények, amelyek nem esnek ebbe a kategóriába,
továbbra is szabadon szervezhetők.

A PTE DOK elnökének felelőssége okán az engedélyeztetési kérelemhez számos, a rendezvényt
érintő adatot kell megadni és dokumentumot
csatolni, példának okáért az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket vagy szerződéseket.
A szervezet 1 5 napon belül döntést hoz a rendezvény engedélyezéséről, vagy annak elutasításáról.
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A rendezvények megfelelő lebonyolítása érdekében a szervezés során a tervezők havi bontásban kötelesek beszámolni a szervezés állásáról.
Ennek elmaradása esetén, továbbá ha nyilvánvalóvá válik, hogy a rendezvény nem fog megvalósulni, vagy egyetemi vagy más jogszabályt
sértettek a szervezés során, a PTE DOK elnöke
jogosult a rendezvény szervezésére vonatkozó
korábbi engedélyét visszavonni. Helyi vagy regionális rendezvény esetében a havi beszámoló
kiváltható a záróbeszámolóval, amelyet minden
esetben meg kell tenni 1 5 munkanapon belül az
esemény lezárását követően. A szabályok megtartása érdekében a PTE DOK elnöke bármikor
jogosult ellenőrizni a szervezés állását.
A PTE DOK köteles minden év februárjáig elkészíteni a hallgatói rendezvények jegyzékét, amelyhez a rendezvények szervezését tervező doktorandusz benyújthatja saját rendezvényét a
szervezet részére. Ez azonban nem helyettesíti az
engedélyezési eljárást.
Összességében tehát elmondható, hogy a doktorandusz rendezvények engedélyeztetésére azért
van szükség, mert a rendezvények megtervezéséből eredő minden felelősség a szervezet
elnökénél összpontosul. A felelősségteljes döntéshozatal és átlátható működés pedig megkívánja,
hogy a döntéshozó birtokában legyen minden
olyan adatnak, amely biztosítja a rendezvény
megfelelő lebonyolítását.
Az utasítás és mellékletei elérhetőek itt.
Kérdés esetén állunk rendelkezésre a
jogsegely.dok@pte.hu e-mail címen!
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PÁLYÁZATFIGYELŐ
Őszi számunkban az alábbi pályázati
lehetőségekre szeretnénk felhívni a
pécsi Doktoranduszok és
Doktorjelöltek figyelmét.
Sikeres pályázást kívánunk!

Pályázat neve

Határidő

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány pályázatai –
Szemeszter-Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére

201 7. 1 0. 30.

Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj

201 7. 1 1 . 06.

Kiemelkedő Tudományos Ösztöndíj

201 7. 1 1 . 06.

DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és
kutatáshoz

201 7. 1 1 . 1 5.

Berde Botond Ösztöndíj 201 8

201 8. 04. 09.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Az őszi szemeszter során számos érdekes, színvonalas rendezvény közül
válogathatnak a pécsi doktoranduszok. Aktuális számunkban a
következő programokat ajánljuk:

Név

Időpont

Helyszín

Doktoranduszok a Klinikai Kutatásokban

201 7.1 0.28.

Szentágothai János
Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság
út 20.)

A Magyar Tudományos Akadémia
Tudomány Napi Ünnepsége

201 7.1 1 .03.

Dr. Halasy-Nagy József Aula,
ÁJK-KTK Campus (Pécs,
Rákóczi út 80. II. em.)

SINO Hungarian International Forum 201 7

201 7.1 1 .06.201 7.1 1 .08.

PTE Állam és Jogtudományi
Kar, Büntetőjogi Tanszék,
Közgazdaságtudományi Kar

Emberi jól-lét és élhető környezet: egészség,
víz, klíma A tudomány és az oktatás
felelőssége a XXI. században

201 7.1 1 .1 6.201 7.1 1 .1 8.

Kodály Központ

IV. Fiatalok Európában Konferencia

201 7.1 1 .24.201 7.1 1 .25.

Zsolnay Kulturális Negyed

Doctoral Workshop

201 7.1 1 .25.201 7.1 1 .26.

Corso Hotel Pécs

Big Data Szakmai Konferencia és hallgatói
(PhD) Workshop

201 7.1 1 .30.

Szentágothai János
Kutatóközpont
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ENGLISH SUMMARY

The current issue of the magazine of the
Doctoral Student Association of University of
Pécs (PTE DOK) dealt with several key questions
about the life of the doctoral students from
teaching, to organizing events in the name of
our University. The issue also introduced the
new president of the association and contains an
article about the new Pro Doctorandis
Quinqueecclesiensis Prize in addition to the
usual programs and tenders.

researching activities of doctoral students. The
directive in accordance with the Hungarian
Higher Education Law states that doctoral
students can be ordered to teach or research in
their respected faculties in 8 hours total in a
week as part of their training. Doctoral students
and the University must enter into contract if
the student is required to teach or research
more than 8 hours a week. The students are
awarded credits for the teaching and research
activity regardless of the contract.

Róbert Pónusz was elected for president of the
PTE DOK from 1 st of October 201 7 for a twoyear term as successor to Zsolt Cseporán, the
previous president of the organization. Róbert
Pónusz is a doctoral student from the Doctoral
School of Health Sciences, who has worked in
the PTE DOK since 201 5 as a commission
member, rapporteur and doctoral school
delegate. His main goal is to both reform several
aspects of the organization (scholarship platform,
conferences) and keep the best practices of the
previous five years.

Another directive entered into force by the
president of the PTE DOK which regulates the
event organization of the doctoral students in
the name of the University. Every liability
connected to an event organization lies within
the presidency of our organization according to
higher university norms, which required us to
create a system for authorizing such events. The
authorization process’ length is in relation with
the nature of the event (international, national,
regional or local)

The new Pro Doctorandis Quinqueecclesiensis
Prize as part of the 5th year jubilee of the PTE
DOK is a reward for those persons or
organizations who have done a great deal for the
doctoral student’s community of the University
in the last couple of years.

Please check out the tenders and programs in
our magazine!
If you have any questions, do not hesitate to ask
us via e-mail on info@phdpecs.hu or if you have
a legal matter please contact as on
jogsegely.dok@pte.hu

A new rector-chancellor common directive
entered into force to regulate the teaching and
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