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2. §
(2) A szervezett képzés államilag támogatott formájára azok jelentkezhetnek, akik:
- a doktori iskola (továbbiakban: DI) előírásainak megfelelő előzetes tudományos
tevékenységet folytattnak, melynek részleteit a DI ügyrendje határozza meg.
4. §
Az EDHT összetétele:
Az EDHT-nak – a fenti szavazati jogú tagokon kívül – tanácskozási jogú állandó tagja a
doktoranduszok doktoranduszi képviselője, valamint az Alkalmazott Bölcsészeti, az Ybl
Miklós Építéstudományi Karról egy-egy személy.
f) a témavezető:
A
doktorandusznak/doktorjelöltnek
csak
egy
témavezetője
és
egy
társkonzulensetémavezetője lehet, aki(k) Doktoranduszként csak egy témavezető (szükség
esetén további hazai vagy külföldi társkonzulens) megjelölése lehetséges, aki felelős(ek) a
doktorandusz előmeneteléért. A természettudomány területén eEgy témavezető egy
időben maximum 3 doktorandusz, továbbá 3 doktorjelölt tevékenységéért lehet felelős,
társadalomtudomány területen a költségtérítéses képzésben részt vevő
doktoranduszok 1/2 szorzószámmal kerülnek beszámításra.
g) A bizottság elnöke az egyetem állományában lévő, illetve nyugállományú professzora,
vagy az MTA doktora címmel rendelkező vezetőkutatója, illetve az illetékes doktori
iskola törzstagja.
34.§
3. A doktori fokozatot szerzett személyeket – az egyetem hagyományainak megfelelően,
évente kétszer – ünnepélyes nyilvános Egyetemi Szenátusi ülés keretében doktorrá
avatják, amelynek keretében a magyar állampolgárságúak fogadalmat tesznek.
40.§
4.

a doktori iskola tanácsa: a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen
ülésező testület, amelyet a doktori iskola törzstagjai választanak, tagjait az egyetem
doktori tanácsa EDHT véleményét meghallgatva az EDHT elnöke bízza meg és menti
fel;

10. melléklet

SZIE doktori képzés és fokozatszerzés díjai

I. Költségtérítéses doktori képzés díjai:
(A 2005. évi CXXXIX. törvény 125. §-a alapján)
2009. március, illetve
szeptember 1-től
1. Magyar nyelvű doktori képzés esetén
a) Teljes idejű, nappali, államilag támogatott képzés költségtérítési díja:
b) Költségtérítéses képzés költségtérítési díja: *

100.000 Ft/félév/természettud.
150.000 Ft/félév/társadalomtud.

2. Idegen nyelvű doktori képzés esetén
a) Teljes idejű (nappali) képzés költségtérítési díja:
b) Képzés költségtérítési díja:

4-6.000 EURO/fév
2-3.000 EURO/fév

* SZIE főállású közalkalmazottaknak, illetve MTA kihelyezett kutatócsoportjainak dolgozói a doktori
iskola döntése alapján 50% költségtérítési díjat fizetnek.
II. Fokozatszerzési és egyéb eljárási díjak:
Jelentkezés szervezett képzésre vagy egyéni felkészülésre
Jelentkezés fokozat megszerzésére
Fokozatszerzés eljárási díja (értekezés benyújtásakor)
Magyar és angol nyelvű oklevél ára bizonyítvány + talár használati díj
Kandidátusi fokozat átminősítése PhD fokozattá
Honosítási eljárási díj (2001. évi C tv. 64. § /3/ pont (min. bér alapján vált.)
Fellebbezési díj
Külföldi (önköltséges) állampolgárok fokozatszerzési eljárási díja

10.9.000 Ft
10.000 Ft
80 100.000 Ft
10.20.000 Ft
10.000 Ft
30.000 Ft
5.000 Ft
1.000 EURO

IV. Tiszteletdíjak:
Hivatalos bírálók
Bíráló bizottság külső tagjai részére
Témavezetők (egyszeri) tiszteletdíja az értekezés megvédéskor
Nem SZIE főállású egyéni felkészülők után
Nem SZIE főállású (magyar) költségtérítéses résztvevők után
Költségtérítéses képzésben részt vevő külföldi után – egyéni költségterv alapján –
félévenként, illetve évenként a bevétel 10-20%-a

20.000 Ft/fő
költségtérítés
25.000 Ft
40.000 Ft

