
 

Semmelweis Egyetem  

Általános Orvostudományi Kar 

Orvosdoktori cím odaítéléséről szóló szabályzat 

az Asklepios Campus Hamburg telephely vonatkozásában  

Preambulum 

Ismert, hogy Németországban az orvosi praxishoz elegendő az orvosi egyetemek által kiadott diploma, 

amelyet nem kísér automatikusan a doktori cím. Utóbbihoz rövid (néhány éves) gyakorlatra és egy 

olyan diplomamunka elkészítésére van szükség, amely nagyjából megfelel a nálunk használatos 

szakdolgozatnak. Önálló tudományos munkát nem kell hozzá elvégezni, és saját kutatási 

eredményeket sem kell hozzá felmutatni, de egy szűkebb szakterület alapos ismeretét rövid szóbeli 

vizsga keretében és egy értekezés megvédésével kell bizonyítani (Promotion). A Semmelweis 

Egyetem és az Asklepios Campus Hamburg együttműködése érdekében kívánatos, hogy azok a német 

orvosok, akik a Semmelweis Egyetemen kezdik meg, majd az Asklepios Campuson folytatják 

tanulmányaikat, a Semmelweis Egyetemen az orvosdoktori diploma mellett a Promotion-t 

(orvosdoktori címet) is megszerezhessék. Az alábbi szabályzat ismerteti a doktori cím elnyeréséhez 

szükséges eljárásrendet. 

 

 

1.  § Orvosdoktori cím 

1.1.        A budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara 

  (továbbiakban ÁOK) a  

DOCTOR MEDICINAE (Dr. med.) 

szakmai címet a jelen szabályzatban rögzített rendelkezések szerint ítéli oda.  

1.2  Az orvosdoktori cím odaítéléséről szóló szabályzat végrehajtása az ÁOK feladata, 

amennyiben a kérelmező a rendelkezésben foglalt követelményeknek eleget tesz. 

 

2. §  Az orvosdoktori cím odaítélésével kapcsolatos eljárás 

2.1  Az orvosdoktori cím odaítélésével kapcsolatos eljárás elemei: 

2.1.1  A cím odaítélésével kapcsolatos eljárás engedélyezése (3. §) 

2.1.2  Az értekezés (4. §) 

2.1.3  Az értekezés elbírálása (5. §) 

2.1.4  Szóbeli vizsga értékelése (6. §) 

2.1.5  Az orvosdoktori cím odaítéléséval kapcsolatos egyéb teendők (7. §) 



2.2  A címet odaítélő bizottság (1. § (2) bekezdés) két, a cím odaítélésére jogosult tagból és 

az elnökből áll. A tagok közül legalább egy az Asklepios Campus Hamburg telephely 

munkatársa. Az elnök és a bizottság tagjai személyéről az ÁOK dékánja dönt. 

2.3. A címet odaítélő bizottság ügyrend meghatározására jogosult.  

 

3. §  Az orvosdoktori cím odaítélésének engedélyezése 

3.1 Az orvosdoktori cím odaítélésének engedélyezéséhez a jelentkező a cím 

megszerzése iránti kérelmét az ÁOK dékánjához (a továbbiakban dékán) 

írásban nyújtja be. A cím odaítéléséről szóló kérelemhez csatolni kell: 

3.1.1  a nyomdakész értekezés három példányát; 

3.1.2  a tanulmányi és szakmai adatokat tartalmazó, aláírt önéletrajzot;  

3.1.3  a rendőrség által három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi 

bizonyítványt, vagy a Németországban, illetve az állampolgárságnak megfelelő 

országban használatos, az erkölcsi bizonyítvánnyal egyenértékű 

dokumentumot. A dékán kérelemre és indokolt esetekben e szabályozástól 

kivételesen eltekinthet. 

3.1.4  az értekezéssel kapcsolatos nyilatkozatot, hogy  

  (i)  az értekezést a kérelmező önállóan készítette;  

(ii)  a szó szerint vagy tartalmilag más forrásokból átvett helyeket, mint 

ilyeneket megjelölte; 

(iii)  a jelölt munkáját sem a jelenlegi, sem más szövegváltozatban más 

belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézmény karához értekezésként 

nem nyújtotta be; 

3.1.5  azt a nyilatkozatot, hogy a jelölt a cím odaítéléséről szóló szabályzatot ismeri; 

3.1.6  a vizsgadíj befizetését tanúsító igazolást (9. §); 

3.1.7  a Semmelweis Egyetem bizonyítványát az orvosi diploma megszerzéséről;  

3.1.8  az Asklepios Campus Hamburg nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezőt 

jelöltként elfogadta. 

Az engedélyezés feltételeinek teljesülése esetén a cím odaítélésével kapcsolatos eljárás 

lefolytatható. 

3.2   A jelöltként történő elfogadás feltétele a legalább „közepes” átlagú orvosi diploma 

megszerzése. A külföldi osztályzatok értékelése ennek megfelelően történik. Az 

orvosdoktori címet odaítélő bizottság a legalacsonyabb osztályzat követelményétől 

indokolt esetben eltekinthet. 

 

4. §  Az értekezés 



4.1  Az értekezés olyan tudományos igényű dolgozat, melyből kiderül, hogy a jelölt 

alkalmas az orvostudomány adott területéhez tartozó téma megértésére, önálló 

feldolgozására és útmutatás, illetve a rendelkezésre álló irodalom felhasználásával 

annak érthető bemutatására. A munkának az orvosi ismeretek gyarapítására 

alkalmasnak kell lennie.  

4.2  Az értekezést 

4.2.1  magyar, német vagy angol nyelven,  

4.2.2  szövegszerkesztővel kell elkészíteni,  

4.2.3  és a bekötött vagy fűzött példányt címlappal ellátva kell beadni. Az eredeti 

elektronikus változatot CD-n kell benyújtani.  

4.3  Az értekezés más, korábban már lefolytatott cím- vagy fokozatszerzési eljárás tárgyát 

képező mű nem lehet, de téma- és kérdésfelvetése kapcsolódhat az ÁOK által kiírt 

szakdolgozati témák valamelyikéhez. A disszertációnak ilyen esetekben is önálló és 

önmagában is értékelhető munkának kell lennie. 

4.4  Az értekezés külön kérelemre korábban már publikált közleménnyel vagy dolgozattal 

is helyettesíthető, ha annak a jelölt volt az első szerzője, ha az szakfolyóiratban, illetve 

a Web of Science/PubMed által nyilvántartott folyóiratban már megjelent, és az (1) 

bekezdésben rögzített feltételek teljesülnek. A kérelemhez csatolni kell mind a 

témavezető, mind valamennyi társszerző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 

munka meghatározó részét a jelölt végezte. Több társszerző esetében célszerű a 

nyilatkozatban részletesen rögzíteni a jelölt által végzett feladatokat. A kérelem 

elfogadásáról az eljárás megindítását követően a címet odaítélő bizottság dönt.  

4.5  Az értekezést a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában vagy a Semmelweis 

Egyetem honlapján bárki számára megtekinthetővé kell tenni és a sikeres védést 

követően megfelelő nyilvántartás terhe mellett meg kell őrizni. Az értekezés egy 

példányát az orvosdoktori cím odaítéléséről készült aktákhoz kell csatolni.  

 

5. §  Elbírálás 

5.1  A jelölt kérelme engedélyezését követően a dékán – bírálók kirendelésével – megindítja 

az elbírálási eljárást. Az értekezést legalább két bírálónak kell véleményeznie. 

Bírálóként csak tudományos fokozattal rendelkező személy nevezhető ki. A bíráló nem 

lehet az értekezés témavezetője (konzulense).  

5.2  Az írásban elkészített bírálatot a kirendelés kézbesítésének napjától számított 8 héten 

belül a dékánnak kell megküldeni. E határidő túllépése esetén a dékán új bíráló(k) 

kirendelésére jogosult.  

5.3  A bírálók az értekezés véleményezését követően önálló bírálatban elfogadására vagy 

annak elutasítására tesznek javaslatot. 

5.4  Ha az elbírálók az értekezés elfogadására tesznek javaslatot, akkor azzal az értekezés 

értékelését is javasolják, mégpedig az alábbi érdemjegyekkel:  

5.4.1 summa cum laude, 



5.4.2 cum laude, 

5.4.3 rite. 

A címet odaítélő bizottság meghatározhatja az értékelés irányelveit. Ezek azt mutatják 

meg, hogy milyen tudományos és szakmai elvárásoknak kell az értekezésnek egy-egy 

konkrét érdemjegy esetében eleget tennie. Az értékelés irányelveit az ügyrend 

tartalmazza [2. § (3) bekezdés]. 

5.5  Ha a bírálók értékelése több mint egy érdemjeggyel eltér egymástól és a bírálók nem 

jutnak megegyezésre, akkor a címet odaítélő bizottságnak kell a döntést meghoznia. A 

(6) bekezdésben rögzített eljárás érvényes. Egy érdemjegynyi eltérés esetén a 

vizsgáztatók a szóbeli vizsga alapján döntenek a végleges érdemjegyről.  

5.6  Ha a bírálók a munka elfogadását javasolták, akkor a dékán az ÁOK cím odaítélésére 

jogosult tagjainak lehetőséget biztosít az értekezésbe és a bírálatokba történő 

betekintésre. Ha a munka elfogadása vagy annak javasolt érdemjegye ellen 4 héten belül 

kifogást nem emelnek, akkor az értekezést elfogadottnak kell tekinteni. Indokolt kifogás 

esetén a címet odaítélő bizottság dönt a munka elfogadásáról vagy annak elutasításáról, 

illetve érdemjegyéről. A címet odaítélő bizottság további szakvélemények bekérésére 

jogosult. 

5.7  Ha az egyik bíráló a munka elutasítását javasolta, akkor a munka elfogadásáról csak 

újabb bíráló kijelölése és az újabb bírálat pozitív volta esetén lehet dönteni. Két elutasító 

bírálat esetében a kérelmet el kell utasítani. 

5.8  Elutasítás esetén a címet odaítélő eljárás eredménytelenül zárul. A címet odaítélő 

bizottság elkészíti az erről szóló határozatot, amelyről a jelölt írásbeli értesítést kap. Új, 

orvosdoktori cím odaítélésére irányuló kérelem legkorábban csak egy év elteltével 

lehetséges - tartalmában kizárólag másik témában készített értekezés benyújtásával. 

 

6. §  Szóbeli vizsga 

6.1  Az értekezés elfogadása esetében, a címet odaítélő bizottság elnöke a jelöltet szóbeli 

vizsga letételére szólítja fel.  

6.2  A szóbeli vizsgára az értekezés elfogadása után legkésőbb 6 hónap elteltével kerülhet 

sor. A szóbeli vizsga időpontját a címet odaítélő bizottság elnöke a jelölttel egyeztetve 

határozza meg. A jelöltnek jogában áll azt a nyelvet megválasztania [4. § (2) bekezdés, 

1. pont], amelyiken a szóbeli vizsga lefolytatására sor kerül. 

6.3  A vizsga megtartására az ÁOK legalább két, orvosdoktori cím odaítélésére jogosult 

tagja – a továbbiakban „vizsgáztató” – és a jelölt részvételével kerül sor. A vizsgáztatók 

egyikének az Asklepios Campus Hamburg telephely munkatársának kell lennie. A 

vizsgáztatóknak rendelkezniük kell tudományos fokozattal. A szóbeli vizsgán az elnöki 

tisztet a dékán által kijelölt egyetemi tanár tölti be, aki nem lehet a jelölt témavezetője 

vagy konzulense. 

6.4  A szóbeli vizsga kollokvium formájában zajlik. A kollokviumon a jelöltnek egy 20 

percet meg nem haladó szabad előadást kell tartania az értekezés tárgyában. A jelöltnek 

a vizsgáztatókkal folytatott tudományos megbeszélés keretében az értekezés témáján 

kívül eső, de az adott orvosi szakterület tárgyához tartozó kérdésekre is válaszolnia kell. 

A maximum 60 perces időtartamú kollokviumon a jelöltnek elsősorban arról kell 

tanúbizonyságot tennie, hogy a doktori munka téziseit és eredményeit összefüggéseiben 



megvitatni képes. 

6.5   A szóbeli vizsga eredményének értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. 

Eredménytelen szóbeli vizsga esetén a tudományos fokozatot odaítélő bizottság a 

szóbeli vizsga egy alkalommal történő megismétlését engedélyezi.  

6.6 Ha az értekezés értékelésénél egy érdemjegynyi az eltérés, akkor a vizsgáztatók a 

kollokvium alapján döntenek arról, hogy a két érdemjegy közül melyik legyen a 

végleges. 

 

7. §  Közzététel és végrehajtás 

7.1  A cím odaítéléséért benyújtott kérelem mellékleteként a jelölt köteles a disszertáció két 

példányát kinyomtatva és tartós kötésben az ÁOK rendelkezésére bocsátani. 

 

8. §  Érvénytelen munka és az orvosdoktori cím visszavonása 

8.1  Ha a cím odaítéléséről kiállított okirat kiállítását megelőzően vagy azt követően 

kiderül, hogy a jelölt a cím megszerzésénél végzett munkavégzése során csalást, 

bármilyen plágiumot követett el, vagy az engedélyezés legfontosabb feltételeinek 

megítélésére tévedésből került sor, akkor a cím odaítéléséhez elvégzett munkát és a 

címet a dékán indítványára érvénytelennek kell nyilvánítani. Az erről szóló döntést a 

dékán által felkért eseti bizottság hozza meg. 

8.2  Az orvosdoktori címet akkor is vissza lehet vonni, ha a doktorált személyt 

8.2.1  szándékos bűncselekmény elkövetése miatt legalább egy év letöltendő 

szabadságvesztésre ítélik vagy, 

 8.2.2  olyan szándékos bűncselekmény miatt ítélték el, melynek előkészítésénél vagy 

elkövetésénél doktori címével visszaélt. 

8.3  A doktori fokozat visszavonására egyebekben az általános törvényi rendelkezések az 

érvényesek. 

 

9. §  Illetékek 

9.1  A jelölt 500 euró, egyszeri vizsgadíj megfizetésére köteles.  

 

10. §  Záró rendelkezések 

10.1  Jelen szabályzat a Semmelweis Egyetem hivatalos közleményei között a kihirdetése 

napján lép érvénybe.   

10.2  Jelen szabályzat eredeti példányai magyar, német és angol nyelven is hozzáférhetőek. 

 



**** 


