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Tisztelt Doktoranduszok,
Doktorjelöltek, Egyetemi
Polgárok!

doktoranduszokat Pécsett annak érdekében,
hogy kutatási eredményeikről értekezzenek.
Mindemellett tisztelettel ajánlom a kedves
Olvasó figyelmébe azt a hírt, amely a
Pécs városában megvalósuló beruházás
keretein belül teremt kutatói állásokat
a
természettudományok
képviselői
számára,
méltóképp
alátámasztva
ezzel, hogy a tudományos fokozat nem
kizárólag az akadémiai szférában, hanem
a magánszektorban is jelentős hozzáadott
értékkel rendelkezhet.

Ezúton köszöntök valamennyi kedves
Olvasót
a
Pécsi
Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzata által kiadott
Pécsi Doktorandusz Magazin 2018. évi első
számának hasábjain.
Az előttünk álló szemeszter számos szakmai
kihívást tartogat a doktoranduszok számára
nem kizárólag a Pécsi Tudományegyetemen,
hanem országos szinten is, ugyanis az „új”
doktori képzésben részt vevő hallgatók a
következő vizsgaidőszakban komplex vizsgát
tesznek.

A magazin a korábbi számoknak megfelelően
csokorba gyűjtötte a doktoranduszok
számára jelenleg elérhető pályázatokat,
valamint az aktuális szakmai, tudományos
konferenciákat.
Az új szemeszter megkezdéséhez és sikeres
folytatásához valamennyi kollégám nevében
kívánok eredményes munkát, a magazin
olvasásához pedig hasznos időtöltést.

A komplex vizsga jelentősége kulcsfontosságú
a doktoranduszok szakmai életútjában,
ugyanis
annak
sikeres
abszolválása
szükséges a képzés második, ún. „kutatási és
disszertációs” szakaszának megkezdéséhez.
Ezzel összefüggésben a magazin egy
jelentősebb terjedelmű összefoglalót közöl a
komplex vizsga részletszabályairól.

Üdvözlettel,

Pónusz Róbert

elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

Az aktuális szám bővebben szól az immáron
hetedik
alkalommal
megrendezésre
kerülő Interdiszciplináris Doktorandusz
Konferenciáról, amely évente fogadja a
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KOMPLEX VIZSGA A PÉCSI
TUDOMÁNYEGYETEMEN

a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit
és
valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése

A 2016. szeptember 1-jén doktori képzést
megkezdő hallgatóknak ezév tavaszán a
képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a
kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének előfeltételeként komplex vizsgát kell
tenniük, amely méri és értékeli a tanulmányi
és tudományos előmenetelüket.

A vizsga
A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt
kell letenni. A vizsgabizottság legalább három
tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem
áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a
doktori iskolát működtető intézménnyel.

A komplex vizsga egy merőben újkeletű intézmény, az „új” doktori képzésben ez váltotta
fel a korábbi rendszer doktori szigorlatát,
azonban több helyen különbözik attól. Példának okáért a komplex vizsga eredménye nem
számít bele a fokozat minősítésébe, és mintegy cezúraként ékelődik a doktori képzés két
szakasza közé.

A bizottság elnöke:
egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens
habilitált főiskolai tanár
Professor Emeritus vagy
a Magyar Tudományos Akadémia doktora
címmel rendelkező oktató, kutató lehet

A komplex vizsgák szabályairól a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
az ún. doktori kormányrendelet (a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a
habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm.
rendelet, valamint az ez alapján elfogadott
Országos Doktori Tanácsi állásfoglalása rendelkezik.

A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó
doktorandusz témavezetője.

Követelmények
A komplex vizsga követelményeit – a
doktori iskola működési szabályzatában
meghatározott módon – a doktori program
meghirdetésekor közzé kell tenni. Ezek doktori iskolánként eltérhetnek és el is térnek.

A komplex vizsga két fő részből áll:
elméleti rész (a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel)
disszertációs rész (a vizsgázó tudományos/
művészeti előrehaladásáról ad számot)

Vizsgafeltételek
A komplex vizsgára bocsátásnak két feltétele
van:
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Elméleti rész
A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó
legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori
iskola képzési terve tartalmazza. A komplex vizsga lehetséges tantárgyak szerinti
bontásban, azonban oly módon is, hogy egy
meghatározott tantárgy mellett, a hallgató
doktori kutatási témájához kapcsolódó releváns szakirodalmi témakörökből tesz vizsgát.

Értékelés

Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is,
azonban alapvetően szóbeli vizsgáról van szó,
az írásbeli vizsga csupán egy lehetőség.

Vizsgadíj

A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga
elméleti és disszertációs részét. A komplex
vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó
jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét
a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.
A komplex vizsga sikeres, amennyiben a
bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. A vizsga értékelése
megfelelt vagy nem megfelelt lehet.
A komplex vizsga a magyar állami ösztöndíjjal
támogatott hallgatók számára ingyenes. Az
önköltséges hallgatók által fizetendő díjat az
Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata határozza meg, amely szerint a komplex vizsga
díja a mindenkori közalkalmazott pótlékalap
összege, azaz 20.000,- Forint.

Disszertációs rész
A komplex vizsga második részében a vizsgázó
előadás formájában ad számot szakirodalmi
ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második
szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az
eredmények publikálásának ütemezését. A
témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani,
hogy előzetesen írásban és/vagy a vizsgán értékelje a vizsgázót.

A komplex vizsgák alapvető szabályai megegyeznek az egész országban, viszont az
egyes doktori iskolák, illetve kari doktori
szabályzatok további rendelkezéseket is tartalmazhatnak a komplex vizsgára nézve.
A doktori iskolánkénti eltérő komplex vizsga
szabályokat az Országos Doktori Tanács weboldalán a szervezeti és működési szabályzatok,
valamint a képzési tervek tartalmazzák.

A disszertációs rész tehát itt is praktikusan
két részre tagolódik, egyfelől az eddig elért
eredmények bemutatására, másfelől pedig a
jövőbeni kutatási irányokra fókuszál.
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2018. február 6. napján partnertalálkozón
mutatkozott be a családi tulajdonban lévő
dán szervezet, a FOSS Analytics, amely
elsősorban élelmiszerbiztonsággal foglalkozik. A szervezet jelentős volumenű,
több mint 2 milliárd Forintos beruházásba
kezd Pécsett az elkövetkező három esztendőben, amely során közel 90 fős kutatói
állományt kíván kialakítani. Az elmondottak alapján markánsan kirajzolódik
a befektető részéről az a szándék, hogy a
Pécsi Tudományegyetemen pallérozódó
fiatal kutatóira fogja pécsi jövőjét építeni.

Kutatás-fejlesztéshez
kapcsolódó befektetés
Pécsett

2016-ban a FOSS Analytics felvásárolta a
Pécsett működő Soft Flow Hungary Kft.
szervezetet. A két cég a felvásárlást megelőzően is sikeresen együttműködött a K+F
tevékenység körében. Míg a FOSS a szomatikus sejtszámlálás, továbbá a tejben
lévő baktérium számlálás körében végzett
élvonalbeli kutatásokat, addig a Soft Flow
Hungary az assay fejlesztés és az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén járt
élen. Az 1956-ban alakult FOSS termékei
globális hálózaton keresztül több mint 30
országban vannak jelen, hogy kiszolgálják
a legnagyobb élelmiszeripari vállalatokat.
Kidolgozott módszereikkel jelentős mértékben járulnak hozzá az élelmiszerek
minőségének javításához.
A családi tulajdonban lévő vállalat szoros
egyetemi együttműködés útján képzeli
el jövőjét, munkavállalóit elsősorban a
biotechnológia és a szoftverfejlesztés területéről várja. A 2019 végére elkészülő,
közel kétezer négyzetméteres központban
helyet kapnak a legmodernebb laborok,
SW fejlesztésre kialakított termek, reagensgyártásra alkalmas létesítmények,
továbbá szimulációs egységek is segítik
majd a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó
munkát.

Őszintén reméljük, hogy a közös
célok
megvalósulása
révén
a
doktoranduszok is részesei lehettek egy
jövőbe mutató pécsi sikernek.

A partnertalálkozón a PTE DOK is képviseltette magát, ahol a szervezeti felépítés
és működés ismertetésén túl, megosztotta
egyik legfontosabb kezdeményezését,
amelynek értelmében aktív szerepet kíván
vállalni az Egyetem doktoranduszaiban
rejlő tehetség és kiválóság magánszektor
felé történő közvetítésében.

A dán cég és a Soft Flow Hungary
tevékenységéről bővebb információ az
alábbi oldalakon olvasható:
www.fossanalytics.com
softflow.com

4

PÁLYÁZATFIGYELŐ
Az év első Pécsi Doktorandusz Magazinjában az alábbi doktoranduszokat
és doktorjelölteket érintő pályázati
lehetőségeket gyűjtöttük össze:

Pályázat neve					
(Pályázatot meghirdető intézmény neve)

Határidő

Campus Mundi Ösztöndíj Államközi Egyezmény Keretében
Megvalósuló Részképzésre

2018. február 25.

(Tempus Közalapítvány, Campus Mundi)

Campus Mundi Ösztöndíj Külföldi Szakmai Gyakorlathoz
(Tempus Közalapítvány, Campus Mundi)

Külföldre szóló államközi ösztöndíjak tanulmányutakra

2018. február 28.
2018. március 29.

(Tempus Közalapítvány)

Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj

2018. április*

(PTE DOK)
2018. május*

Kiemelkedő Tudományos Ösztöndíj
(PTE DOK)

Matsumae Nemzetközi Alapítvány 2019. Évi Kutatói
Ösztöndíja
(Matsumae Nemzetközi Alapítvány)

*A pontos határidőt www.phdpecs.hu weboldalon tesszük közzé.

Sikeres pályázást kívánunk!
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2018. augusztus 31.

PROGRAMAJÁNLÓ
Az új esztendő kezdete számos érdekes, színvonalas rendezvényt tartogat
a doktoranduszok számára.
Évnyitó számunkban a következő
programokat ajánljuk:

NÉV

IDŐPONT

HELYSZÍN

Dr. Stephan C. Möhlhenrich
vendégelőadása - Surgically Assisted Rapid
Palatomaxillary Expansion, Sagittal Split
Osteotomy and Genioplasty

2018. március 8.
15:00–16:00

PTE ÁOK, Fogászati és
Szájsebészeti Klinika,
Szentágothai János
előadóterem, Pécs

Sikeres Doktori Életpálya Kurzus

2018. március 09.
08:30

Szentágothai János
Kutatóközpont, Pécs

Nemzetközi Est 2018

2018. március 10.
19:00-04:00

EXPO Center, Pécs

Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés

2018. március 14.
10:00

PTE KTK Dr. Halasy-Nagy
József Aula, Pécs

Doktori Oklevélátadó Ünnepség

2018. március 14.
14:00

PTE KTK Dr. Halasy-Nagy
József Aula, Pécs

“A zaklatás fokozatai” - Pécsi Akadémiai
Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és
Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi
Tudományok Munkabizottsága

2018. március 26.
17.00

PAB Székház, Pécs

Tavaszi Szél

2018. május 4-6.
Jelentkezés határideje:
2018. március 14.

Széchenyi István Egyetem,
Győr

VII. Interdiszciplináris Doktorandusz
Konferencia

2018. május 17-19.
Jelentkezés határideje:
2018. április 13.

Pécsi Tudományegyetem,
Állam- és Jogtudományi
Kar, Pécs
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Konferencia felhívás
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata immár hetedik
alkalommal rendezi meg nemzetközi, számos tudományterületet összefogó
szakmai programját, az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciát (IDK2018).
A konferenciának az elmúlt évekhez hasonlóan a Pécsi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kara ad otthont, 2018. május 17-19. 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 és együttműködések
kiépítésére.
Rendezvényünkre valamennyi tudományterületről várjuk doktoranduszok,
valamint kimagasló tudományos munkássággal rendelkező graduális hallgatók
jelentkezését.
A kutatási eredmények bemutatására előadás vagy poszter formájában nyílik
lehetőség. A konferencia elsődleges nyelve angol, azonban korlátozott számban
magyar nyelvű prezentációkat is befogadunk.
A rendezvény tudományos tartalmának szélesebb körben való megismertetése
érdekében előadóink számára publikálási lehetőséget biztosítunk a konferencia
ISBN számmal ellátott tanulmánykötetében.
Az előadások és poszterek absztraktjait a regisztrációt követően 2018. április 13.
napjáig tudja feltölteni.
Regisztrációs díj (szállás nélkül): 12.000 Ft
Regisztrációs díj (szállással): 20.000 Ft
A részvételi díj tartalmazza a konferencia valamennyi szekciójának szabad
látogatását, kutatási eredmények prezentálását, az ISBN számmal ellátott
absztraktkötetben való megjelenést, a tanulmánykötetben való publikálás
lehetőségét (amennyiben részt vett a konferencián), a kávészünetben felkínált
frissítők fogyasztását, a konferencia nyitó és záró vacsoráján történő részvételt,
valamint Pécs városának idegenvezetéssel történő megtekintését.
Bővebb
információkért
kérjük,
keresse
fel
a
konferencia
weboldalát, illetve figyelje a konferencia hamarosan elérhető Facebook oldalát.
Amennyiben kérdése merülne fel a rendezvénnyel kapcsolatban, forduljon
bizalommal a szervezőbizottság tagjaihoz az info@phdpecs.hu e-mail címen!
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Call for application
The Doctoral Student Association of the University of Pécs (PTE
DOK) is proud to organize its international multidisciplinary
scientific event for the seventh time from 17th–19th of May
2018. The event is an international symposium namely the
Interdisciplinary Doctoral Conference (IDK2018).
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 college 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
gradual students from all scientific fields to the “IDK2018”
where you will have the opportunity to present your research
in oral or poster sessions. Furthermore, we will provide a
publication opportunity in a Conference book with ISBN
number for all participants.
Language of the conference: English and Hungarian
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: 13th of April
2018
Registration fee (without accommodation): 12.000 HUF
Registration fee (with accommodation): 20.000 HUF
For more information please visit our Website or the
Facebook page of the conference. Do not hesitate to email
our colleagues at info@phdpecs.hu.
We are looking forward to seeing you in Pécs!
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ENGLISH
SUMMARY

Preliminary remarks

Only those students shall take the exam, who,
by the end of the 4th semester successfully
obtained at least 90 credits, and within these
90 all the “training” credits of the doctoral
school. The exam consists of two parts, one
measures the theoretical knowledge of
the students and the other one deals with
the progress of the student’s dissertation.
The exam is mainly oral, but it can have a
written part as well. The exam is evaluated
by a Committee and the supervisor’s opinion
of the student must be taken into account.
One can either pass or fail the complex exam.
In case of failure, the exam can be retaken
once in the same semester, but in case of the
second unsuccessful exam, the student legal
relationship terminates.

The Doctoral Student Association in its first
issue of the Doctoral Student Magazine in
2018 as usual explores the relevant tender and
program opportunities for doctoral students
and doctoral candidates. It also calls for
application for our annual Interdisciplinary
Doctoral Conference in 2018 for the seventh
time. The Magazine deals with the much
more burning question of the complex exam
for those who participate in the new doctoral
training.

Complex Exam
The complex exam, which is peculiar in the
new doctoral training started in September
2016. It stands between the training and
research and the research and dissertation
part of the doctoral training. One can proceed
to the second part of the training once he or
she has successfully taken the exam at the
end of the 4th semester.

The complex exam is free of charge for those
who participate in the state-funded program,
but 20.000,- HUF for all others. In case you have
any questions regarding your complex exam
please do not hesitate to ask your supervisor,
your doctoral school or us via e-mail on
info@phdpecs.hu
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