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ELNÖKI
KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Doktoranduszok,
Doktorjelöltek, Egyetemi
Polgárok!
Köszöntök minden kedves olvasót a Doktorandusz Magazin 2018. évi záró számának
hasábjain.

díjasával, és doktori iskolai képviselővel, aki
nemrégiben védte meg doktori értekezését.
A korábbiakhoz hasonlóan összegyűjtöttük
az aktuális pályázati lehetőségeket, valamint ösztöndíjakat, amelyekről lapszámunk
végén tájékozódhattok.

Előző számunk megjelenése óta számos,
közreműködésünkkel megvalósult rendezvényen találkozhattunk, hiszen október, illetve november hónap során megrendezésre
került a MedPÉCS konferencia, valamint a
HUB Collaborations – az ezekről készült beszámolónkat is olvashatjátok a Magazinban.

A Magazin olvasásához hasznos időtöltést és
kellemes ünnepeket kívánok a magam és
szerkesztőtársaim nevében.

Fontosnak tartjuk, hogy naprakész információkat szolgáltassunk számotokra a titeket
érintő jogszabályi változásokról, ennek keretében lapszámunk tartalmaz egy összefoglalót a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
(Nftv.) módosításairól, amelyet ajánlunk figyelmetekbe.

Üdvözlettel,

Pónusz Róbert

elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

A szakmaiság jegyében egy interjút olvashattok Köbli Ádámmal, a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj volt ösztön-
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MÓDOSULT A NEMZETI FELSŐOKTATÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A közelmúltban módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.)
amely a doktori képzés esetében is tartalmaz számos, igaz technikai jellegű változást. Magazinunk e havi szakmai rovatában ezeket a változásokat mutatjuk be.

* * *
Hallgatói jogviszony megszűnése

Ennek megfelelően tehát a hallgatói jogviszony fennmarad az abszolutórium megszerzése félévének utolsó napjáig, így megtartva az ösztöndíj jogosultságot a hallgatók
esetében a képzés szempontjából az egyik
legfontosabb időszakban is.

Az Nftv. 59. § (1) bekezdése rendezi a hallgatói
jogviszony megszűnésének eseteit. A törvény
2018. december 17. napjáig hatályos változata szerint a hallgatói jogviszony a doktori
képzésben részt vevők esetén az abszolutórium megszerzésével megszűnik. Ennek
értelmében tehát az a hallgató, aki az adott
esetben négyéves doktori képzése során rend
szerint abszolutóriumot szerzett, hallgatói
jogviszony hiányában nem lett volna jogosult az ösztöndíj abszolutóriummal érintett
félévének fennmaradó részére, azaz abban az
időszakban, amikor nyilvános vitában kell
megvédenie disszertációját és téziseit.

Képzés kreditjeinek megszerzési helye
Az Nftv. 49. § (7) bekezdése a korábbiakban a
doktori képzés esetén is előírta, hogy az abszolutórium megszerzéséhez az adott intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott számú kreditet, de legalább a képzés
kreditértékének harmadát a vonatkozó intézmény adott képzésén kötelesek teljesíteni a
hallgatók. Mindennek akkor van jelentősége,
amikor a hallgató más, korábbi tanulmányokat, vagy előzetesen megszerzett tudást kíván
kreditként elismertetni. A korábbi szabályok
alapján tehát a hallgatóknak minderre legfeljebb az összes kredit kétharmad részében volt
lehetőségük.

A jogalkotó a törvény módosításával hatályon
kívül helyezte az Nftv. 59. § (1) bekezdés k)
pontját, amely a fenti szabályt tartalmazta,
helyette az azonos bekezdés d) pontját módosította, amely korábban az adott képzési
ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó
képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napjáig fenntartotta a hallgatói
jogviszonyt. E szabályt a törvényhozás gyakorlatilag kiterjesztette a doktori képzésre is,
ahol záróvizsga helyett a disszertáció megvédése történik ebben az időszakban.

A jogalkotó azonban a törvény módosításával beiktatott egy (7a) bekezdést, amelyben
rögzítette, hogy a fenti egyharmados szabály
a doktori képzés esetén nem alkalmazandó.
Ennek megfelelően tehát a doktori képzés-
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ben megszerzendő valamennyi kredit (240)
esetében lehetséges a kreditelismerés. E szabály a folyamatban lévő doktori képzésekre is
alkalmazható, és főként a sikertelen fokozatszerzés, valamint az egyéni felkészülés esetén
van jelentősége.

Államilag támogatott hallgatói létszám
növekedés
A jogalkotó az Nftv. módosításával növelte a
doktori képzésre magyar állami ösztöndíjjal
támogatott formában felvehető hallgatók számát, a korábbi 1.270 főről 2.000 főre, amely
a korábban elfogadott éves keretet több mint
700 ösztöndíjas hellyel egészíti ki.
E rendelkezés 2019. szeptember 1. napjától
lép hatályba és a Pécsi Tudományegyetem
számára is számottevő mértékben emeli a
felvehető állami ösztöndíjas doktorandusz
keretet.

Normatíva emelkedés
A jogalkotó változtatott az Nftv. 114/D. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint sport- és kulturális
tevékenység normatíváján is amely 14.566,forintra emelkedik 2019. február 1. napjától.
A jelenlegi éves normatíva e tekintetben
11.900,- forint.
A doktori képzésben résztvevő hallgatók vonatkozásában ez érinti a havonta kifizetendő
ösztöndíjak mértékét is, amely így összesen
680,- forinttal emelkedik a képzés első és második szakaszában egyaránt.

* * *
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzata elkötelezett abban a kérdésben, hogy az Egyetemünkön doktori képzést
folytató hallgatókat tájékoztassa a képzésüket
érintő jogszabályi környezet módosulásáról,
így Magazinunkban a továbbiakban is számot
adunk a hasonló jellegű változásokról.
A változásokkal kapcsolatos kérdés esetén
forduljatok hozzánk az alábbi elérhetőségen.
jogsegely.dok@pte.hu
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INTERJÚ KÖBLI ÁDÁMMAL
Előző lapszámunkban találkozhattatok első alkalommal azzal az újításunkkal, amely a DOK első és mindeddig az egyik legsikeresebb pályázati lehetőségének, a „kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj”
nyerteseit mutatja be. Az aktuális szám hasábjain Köbli Ádámmal, a
PTE DOK korábbi doktori iskolai képviselőjével beszélgettünk, aki nemrég sikeresen megvédte doktori értekezését.
Az ehhez vezető útról, jövőbeni terveiről kérdeztük Ádámot.

Miért a földrajzot választottad alapszakodnak, honnan jött az érdeklődésed?
Kiskoromtól fogva érdekelt a földrajz, imádtam nézegetni a térképeket, a földgömböt.
Kedveltem az olyan meséket, amelyben az
utazás nagy szerepet kapott (pl.: Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal).
Gimnáziumban mindenből jó tanuló voltam,
de igazán csak a földrajz kötött le. Bár nem
igazán tudtam akkor még, mire is lehet jó
egy geográfus diploma (és időnként még ma
is vannak ezzel kapcsolatban kételyeim), de
egyértelmű volt akkor a földrajzos választás.

Köbli Ádám
tom, majd később a doktori kutatási témám
is a fürdővárosok köré fog épülni. Alapvetően
szeretem ezeknek a településeknek a speciális hangulatát, egyfajta sajátos fürdővárosi
miliőjét, a nagy parkokat, tiszta köztereket,
a víz szerepét, a fejlett infrastruktúrát és a
sokszínű vendégkört, így nagyon élveztem a
komplex fejlesztési lehetőségek vizsgálatát.
Egyszerre végeztem egy turizmusföldrajzi
és településföldrajzi vizsgálatot is, így a doktori éveimben mindkét területről jelentős
szakmai segítséget kaptam, főleg egykori tanáraimtól, témavezetőmtől és a fürdővárosok
döntéshozói részéről is.

Mikor és hogyan döntötted el, hogy doktori képzést szeretnél folytatni?
A mesterszak idején témavezetőm, dr. Hajnal
Klára tanácsára elindultam az OTDK-n, amelyen végül kiemelt különdíjat szereztem, és
ez egy jó kezdőlökés volt, ahhoz, hogy a doktori képzés egy fontos irány lehet a diploma
után. Így utólag életem legjobb döntésének
tartom, hogy nappali tagozatos PhD hallgató
lettem, rájöttem ugyanis, mennyire szeretek
tanítani és onnantól egyértelmű célom lett,
hogy egyetemi oktató legyek.

A kutatási témád igen hálás, ugyanis a
fürdővárosokkal foglalkozol. Miért éppen
érre a témára esett a választásod?

Milyen terepgyakorlatokon, tanulmányutakon vettél részt kutatásod során?
A fürdővárosi téma azért volt számomra
nagyon izgalmas, mert geográfusként kötelességemnek éreztem, hogy minél több
hazai és főleg közép-európai fürdővárosba
(Karlovy Vary, Bad Ischl, Herkulesfürdő, Opatija) személyesen is eljussak, minél több helyet
a saját szememmel lássak és a tapasztalatokat

A kutatási témám a nemzetközi jelentőségű
fürdővárosaink fejlesztési lehetőségeinek
vizsgálata. Keszthelyen nőttem fel, ezer szállal kötődöm a szomszédos Hévíz városához,
amely a legjelentősebb hazai fürdőhely, így
egész korán eldöntöttem, hogy a szakdolgoza-
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folyamatosan beépítsem készülő kutatásomba. Sokan azt gondolták, hogy ez csak egy jó
ürügy volt, hogy nagyokat fürdőzhessek különböző fürdőhelyeken, de azért ez ennél egy
sokkal komplexebb szakmai és terepi munkát
jelentett. Nem is gondolnánk, de több helyen,
például Csehországban az egészségturizmus
nem igazán azokat az óriási fürdőkomplexumokat jelenti, amelyet sokszor hazánkban
megszoktunk, hanem kisebb, személyesebb
orvosi kezeléseket. A legtöbb külföldi helyen
így maga a fürdés ki is maradt számomra.
A városok megismerése viszont nem maradt
ki, és ebben a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának kutatói ösztöndíjai kiemelt segítséget jelentettek, hogy
különböző cseh, horvát vagy angliai egyetemi és fürdővárosi kutatásaimat nagy sikerrel
valósítsam meg. Ezek a külföldi tapasztalatszerzések egyik legértékesebb részét adják
elkészült munkámnak és az utazások során
szerzett szakmai kapcsolatok is hosszú évekre
megalapozzák a jövőbeni kutatási lehetőségeimet.

keres nagyvédés, igazán felszabadító érzés
sikerrel zárni ezt az 5 éves életszakaszt. Óriási kaland és kemény munka az idáig vezető
út. A PhD hallgatói évek számomra egy nagy
kísérletezéssel értek fel; a határok keresése,
a lehetőségek felfedezése, a kutatás mellett
örökké emlékezetes közösségi élményekkel,
utazásokkal és sok-sok tapasztalatszerzéssel
az oktatás, kutatás és a hallgatói érdekképviselet területén is (a PTE TTK Földtudományi
Doktor Iskola DOK küldöttjeként). Ezután jött
magának az értekezésnek a megírása, amit
mindenki elmond, hogy nagy feladat, de ezt
tényleg át kell élni, mert kőkemény menet.
Az írás eleje nagyon nehéz volt, de aztán „átkattan” egyszer az ember, látja, hogy tényleg
halad és az óriási energiákat tud adni. Fontos,
hogy olyan témánk legyen, ami mellett végig
lelkesedéssel ki tudunk tartani, szerencsére
a fürdőváros-fejlesztés nekem ilyen volt. Az
én tanácsom az, hogy amint lejárnak a PhD
hallgatói évek, neki kell állni megírni az értekezést, mert, ha az ember kiszakad ebből a
világból, nagyon nehéz visszatérni, ha viszont
frissen, lendületből nekivágunk, akkor biztos,
hogy sikeresen a végére jutunk.

Nagy játékosként ismertünk meg, többször vettél részt népszerű TV-műsorokban
is. Hasznosítod-e a játékszeretetedet a kutatásod, oktatás során?

Mik a további terveid a jövőre nézve?
Tanítani szeretnék sokáig egyetemen, úgy érzem megtaláltam azt az életpályát, amelyet
úgy tudok szívvel csinálni, hogy közben jónak
is érzem magam benne (remélem a hallgatók
is ezt gondolják). A tanítás mellett a turizmus
gyakorlati oldalát is szeretem minél jobban
megvalósítani, csoportok vezetésével itthoni
és külföldi utakon egyaránt. Egyetemi éveim
alatt megszereztem a teniszedzői képesítést
is, és nagy álmom, hogy egyszer a délelőtti
egyetemi óráim után, átpattanok délután a
teniszpályára, ahol pedig a legfiatalabb korosztálynak mutatom meg ennek a csodás
sportnak az alapjait. Mindent megteszek,
hogy ezek a céljaim minél hamarabb megvalósuljanak.

Többször vettem részt különböző televíziós, tudásalapú kvízműsorban, szerencsére
kisebb-nagyobb sikerekkel is. Mindig is szerettem játszani, sok évig utánpótlás szinten
versenyszerűen teniszeztem, de a kvízjátékok, vetélkedők is közel állnak hozzám. A játékszeretetnek az oktatás során nagy hasznát
veszem, igyekszem, minél színesebb, tartalmasabb órai anyagokat készíteni, amelyben
a különböző tesztek, tananyaghoz kapcsolódó
játékosabb gyakorlati feladatok kiemelt szerepet kapnak. Jelenleg egy kis magánegyetemen tanítok Budapesten és Tatabányán
turisztikai és földrajzi tárgyakat. Ez az Edutus
Egyetem, ahol nagyon sok kreatív, kísérletező feladatot és gyakorlatot dolgozhatok ki a
hallgatók számára, amelyben a vetélkedők,
versenyhelyzetek világa is szerepet kap játékosan, sokszor még a számonkérés során is.

Nemrég védted meg doktori értekezésedet
summa cum laude minősítéssel. Milyennek élted meg az ehhez vezető utat? Mit
tanácsolsz a doktoranduszoknak?
Igen, 2018 decemberében megtörtént a si-
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ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG
PROGRAM

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai
kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást,
valamint pályán tartást. Az ÚNKP része a
„Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj”, amelynek célja a
kiemelkedő tudományos és művészeti eredményeket felmutató doktori képzésben részt
vevő hallgatók és doktorjelöltek kutatási és
alkotó tevékenységének, valamint szakmai
fejlődésének támogatása.

vállalja, hogy egy tudományos publikációt
megjelentet vagy a kiadónak benyújt. Ezen
kívül a nyertes pályázó vállalja, hogy az
ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az intézményen
belüli ÚNKP rendezvényen, illetve intézményen kívüli konferencián vagy egyéb szakmai
rendezvényen ismerteti.
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolni szükséges a pályázó és a témavezető
által aláírt, eredeti kutatási tervet, a fogadó
felsőoktatási intézmény által aláírt szándéknyilatkozatot, valamint a pályázó által aláírt
pályázói szándéknyilatkozatot. Amennyiben
a pályázó rendelkezik az előző 5 év tudományos/művészeti tevékenységét bemutató,
elismerő dokumentációval (pl. publikáció,
tudományos/művészeti díjat elismerő dokumentum), szintén csatolhatja pályázatához.

Az ösztöndíj elnyerése pályázati úton történik, amely során a támogatás időszak 5, illetve 10 hónap lehet. Az ösztöndíj összege doktori hallgatók esetén 100.000,- forint havonta,
míg a doktorjelöltek esetében ez az összeg
300.000,- forint. Az ösztöndíj teljes összege
elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

Bizonyos esetekben lehetséges a pályázat
hiánypótlása egy alkalommal. A pályázat bírálatát az adott kar szakmai bírálásra felkért
bizottsága végzi el.

A pályázat benyújtására jogosult személyek
köre 4 különböző kategóriába sorolható:

I. a pályázat benyújtásakor aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik,

Az ÚNKP ösztöndíjak következő kiírására várhatóan 2019 tavaszán kerül sor.

II. felvételi jelentkezési kérelmet nyújtott
be, vagy szándékozik benyújtani és szeptember 20-ig létrejön a doktorandusz
jogviszony,

A pályázatok benyújtása előtt érdemes az
adott felsőoktatási intézmény pályázati referensével egyeztetni a felmerülő kérdésekről
és további információkról.

III. a pályázat benyújtásakor doktorjelölti
jogviszonyt létesít, vagy
IV. az őszi félév lezárultáig (január 31-ig) várhatóan doktorjelölti jogviszonyt létesít.
További feltétel, hogy a pályázó a fogadó felsőoktatási intézmény keretében kutatási
tevékenységet végez és a kutatási tervében
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MedPÉCS 2018

2018. október 27-én a Szentágothai János Kutatóközpont adott otthont a MedPÉCS (Medical
Conference for PhD Students and Experts of
Clinical Sciences) elnevezésű konferenciának,
amely a PTE Doktorandusz Önkormányzat
tavaly kezdeményezett Doktoranduszok
a Klinikai Kutatásokban elnevezésű, nagy
sikernek örvendő rendezvény feltörekvő
utódjának tekinthető. Az eseményre az orvos-, egészség-, és gyógyszertudományok
területén tevékenykedő fiatal kutatókat invitáltuk eredményeik megosztására. Az idei
rendezvényen a magyar mellett angol nyelven is lehetőséget biztosítottunk előadások és
poszterek bemutatására.

A konferencián előadást tartott:

Dr. Bódis József,
oktatásért felelős államtitkár,
EMMI

Forrás: kormány.hu

Dr. Lengyel Györgyi,
miniszteri biztos,
ITM

A konferencia során több mint 80 különböző
kutatás eredményeit ismerhettük meg ös�szesen 6 szóbeli szekcióban, valamint kettő,
posztersétával egybekötött poszterszekcióban. A konferencia vázát alkotó tudományos
panelek mellett az idei évben is helyet kaptak nem szigorúan tudományos vetületű,
ugyanakkor fontos és sokakat érintő témákat
tárgyaló előadások.

Forrás: kormány.hu

Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai
Margit,
igazgató,
Richter Gedeon Nyrt.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. „TEVAgy a hős”
elnevezésű országos egészségnevelési programjának rendezvényünk is otthont adott.
Mészáros Zalán mentőtiszt és Klupács Péter
mentőtechnikus közös előadásukban ismertették a hirtelen szívhalál körülményeit,
okait, majd az alapszintű, mindenki által elsajátítható újraélesztési technikákat.

A MedPÉCS 2018-ban immáron hagyományteremtő módon biztosított teret a kutatóknak,
klinikusoknak, graduális hallgatóknak, hogy
eredményeiket szakmai körökben megoszthassák.

A plenáris előadások az idei rendezvényen
az egészségügyi, ágazati utánpótlás-nevelés kérdése köré csoportosultak. Az előadók
különböző szegmensekből világítottak rá az
egészségügyi utánpótlás-nevelés jelenlegi kihívásaira és jövőbeli lehetőségeire.

A nagy sikerre való tekintettel a MedPÉCS
2019 őszén ismételten vár minden kedves érdeklődőt

8

HUB COLLABORATIONS” INNOVÁCIÓS
”
NAPOK PÉCSETT

vehettek részt, amely során munkájukat ismert és elismert szakemberek támogatták.
Az eseményen lehetőség nyílt közvetlen kapcsolatok mélyebb szintű kiépítésére is, az első
este tematikusan megrendezett Young Spirit
vacsora keretein belül.

2018. november 19-20. között a Pécsi Tudományegyetem több szervezeti egysége
által megálmodott nemzetközi rendezvénynek adott otthont Pécs városa, amelyhez a
„Young Spirit” kezdeményezésben részt vevő
iparkamarai partnerek is csatlakoztak. Az
együttműködés többek között lehetőséget teremtett az országhatárokon átívelő kutatási-,
oktatási, valamint üzleti kapcsolatok megalapozásához is.
A nemzetközi konferencia az innovációs
folyamatok, illetve a tudáshasznosítás ismeretein keresztül kívánt hozzájárulni a
doktori pályájuk kezdetén álló tehetséges hallgatók ötleteinek sikeres megalapozásához. Az
esemény fórumot biztosított a különböző tudományterületeken kutató doktoranduszok,
illetve graduális hallgatók saját és egymás
ötleteiből való inspirálódásához és kooperációhoz, annak érdekében, hogy a szinergiákra
építve, azokat összekapcsolva képesek legyenek új, piacképes, innovatív üzleti koncepció
felépítésre és azok hatékony ismertetésére.
Egyetemünkhöz kötődő előadókon kívül, dr.
Birkner Zoltán a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, továbbá dr.
Síkfői Tamás a Pécs-Baranyai Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke is plenáris előadást tartott.

Forrás: ITD

Az előzetes regisztrációk alapján világossá
vált számunkra, hogy nemcsak a belföldi
egyetemi polgárok, de a külföldi kollégák is
szívesen ismerkednek az innovatív gondolkodás alapjaival, merítenek ötleteket a sikeres
hazai startupokból és vállalatokból.
A közel 200 fő részvételével lezajlott sikeres
rendezvény eredményeképpen továbbra is
hozzá szeretnénk járulni a HUB hagyomán�nyá válásához, amely úgy véljük érdemben
fejlesztheti az egyetemi polgárok innovációs
hajlandóságát és a magánszektorral való szorosabb kapcsolat kiépítését.

A kétnapos rendezvény első napja a több éve
sikeresen megrendezett Doctoral Workshop
koncepció mentén az innovációról, illetve aktuális piaci trendekről szólt, mintegy
„ráhangolódásként” a következő napra (EIT
Health iDay). Ennek során a fiatal kutatók,
doktoranduszok és graduális hallgatók sikeres vállalkozásokat ismerhettek meg, az
érdeklődők ezzel párhuzamosan egy egészségügyi témához kötődő Hackathon versenyen

Az esemény szervezői:
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PÁLYÁZATFIGYELŐ

PÁLYÁZAT NEVE

HATÁRIDŐ

Campus Mundi pályázati felhívása külföldi részképzésre

2019. február 17.

(Pályázatot meghirdető intézmény neve)

(Tempus Közalapítvány)

CEEPUS speciális kurzusok

2019. április 15.

(Central European Exchange Program for University Studies)

Új Nemzeti Kiválóság Program

2019. április*

(Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj

2019. május*

(PTE DOK)

Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj

2019. május*

(PTE DOK)

Campus Mundi pályázati felhívása külföldi szakmai
gyakorlatra
(Tempus Közalapítvány)

*Várható kiírás.
A PTE DOK-os ösztöndíjak esetén az információk
a phdpecs.hu weboldalon lesznek elérhetőek.
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2019. június 30.

ENGLISH SUMMARY

Amendment of the National Higher
Education Act

Recent events

Recently, the Parliament of Hungary adopted an amendment of the National Higher
Education Act, which imposes changes on
the doctoral training as well. The main
changes redefine the termination of the
student status of doctoral students, since
according to the new rules, the student status will not be terminated by absolutorium (pre-degree certificate stating that all
course-units have been completed) but will
stay in force until the last day of the given
semester. The changes also include a slight
increase of the scholarship of students, and
a significant bump in the number of possible state-funded students. The last mentionable modification affects the acquisition of
credits. According to the new legislation, all
doctoral training credits (240) can be transferred from other trainings. This will help
those students who prepare individually or
did not succeed during the complex exam,
or the public debate of their dissertation.

Interview with dr. Ádám Köbli former holder of the Prominent Scientific
Scholarship
Dr. Ádám Köbli recently defended his dissertation in a public debate and got his
PhD. His topic of dissertation concerned the
relationship of tourism and spas. Thanks
to the support of the prominent scientific scholarship, dr. Köbli was able to travel around Hungary and the neighboring
countries and visit the spas of for example
Croatia or the Czech Republic. Dr. Köbli is
currently a professor at a private university
in Budapest and Tatabánya.

The Doctoral Student Association is proud
to report, that the two major events of this
fall have been successfully organized: MedPÉCS and HUB Collaboration Days.

MedPÉCS was organized on the 27th of October 2018 in the Szentágothai Research
Center for the representatives of the medical-, health- and pharmaceutical sciences.
Participants of the conference could enjoy
more than 80 presentations both in oral
and poster sections. Presentations of the
research of doctoral students and young
researchers was accompanied by a show
granted by the TEVA Pharmaceutical Factory, concerning reanimation techniques. The
conference also presented lectures from the
public administration and the industrial
sector.
The HUB Collaboration Days was organized
between 19-20th November 2018 by many
actors of the University of Pécs and the Region. The event created a great opportunity
for talented students both in gradual and
post-gradual trainings to explore the world of enterprise and to try out new ideas
on how to run a business. The event also
included the traditional Doctoral Workshop
element, which was a unique initiative of
the Doctoral Student Association years ago.
The conference had over 200 participants.
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk!
Merry Christmas and Happy
New Year!

