
 

 

A Semmelweis Egyetem IV. sz. Mentális Egészségtudományok Iskolájának (TDI) 

BELSŐ AJÁNLÁSA mindhárom programjának ( 1.sz Pszichiátria, 2.sz. Mentális 

egészségtudományok, 3. sz. . Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és 

mentálhigiénés megközelítése) témavezetői számára 

 

Érvénybe lép a 2012 –től  

 

A doktori képzés feltételeit, a képzési és fokozatszerzési folyamatot a Semmelweis Egyetem 

Doktori Szabályzata foglalja össze. Ehhez szervesen illeszkedve alakítják ki a tudományági 

doktori iskolák saját belső szabályzatukat. Iskolánk MAB általi akkreditációja alapján  

klinikai orvostudományok, egészségtudományok vagy szociológiai tudományok 

tudományágakban adhat PhD minősítést: 

. 

 

Iskolánkban az ösztöndíjas és önköltséges hallgatók képzésének minőségéért a témavezető 

felel. 

 

Az alábbiakban - ajánlásszerűen - összegezzük  a  TDI  témavezetők    feladatait             

 

1./ Hallgató képzésének vállalása 

 

a./   A hallgató jelentkezésekor a  témavezető mérlegeli, hogy a felmerülő téma kutatásának 

feltételei intézményében megvalósíthatóak-e . 

b./  Doktori képzésre személyesen jelentkező hallgatók esetében a hivatalos felvételi 

beszélgetést megelőzően a témavezető megítéli a hallgató jártasságát az adott területen. 

c./    Már előzetesen meghatározza, hogy az iskolában folyó képzés során a hallgató mely 

tudományszakon (pszichiátria vagy egészségtudományok ) fogja munkáját  végezni, illetve  

mely tudományágban   (Klinikai orvostudományok  /Egészségtudományok )  kívánja  a  

minősítést   megszerezni  és   ennek   megfelelő  mely  kurzusok ajánlhatók. Erről a felvételi 

bizottság felé írásbeli tájékoztatást ad.   

d ./   Át kell gondolni, hány hallgató képzése vállalható ( a Doktori Szabályzat, illetve saját 

szabad energia mennyisége lehetővé teszi-e az új hallgató befogadását) . 

 

2./ A hallgató vezetése a képzés során  
 

a /  A felvételt követően  a témavezető és a doktorandusz a  Doktori Szabályzat  108. pontja.  

szerint  írásbeli megállapodást köt.   A témavezető kijelöli azokat a témaköröket, amelyekben 

a hallgatónak a képzés során további ismereteket, jártasságot kell szereznie,  továbbá  a 

hallgatóval egyeztetve  konkrétan kijelöli    a képzéshez szükséges kötelező, illetve ajánlott 

PhD kurzusokat és  azok elvégzésének ütemezését. 

b./   A témavezető segítségével készül el a hallgatói munkaterv, mely féléves vagy éves 

bontásban tartalmazza a doktorandusz kutatásának főbb pontjait, a részfeladatok elvégzésének 

határidejét, a közlemények elkészítésének időhatárait. Ezt a munkatervet a program- vagy 

iskolavezető a hallgató esetleges pályázata, támogatási kérelme vagy engedélyezési ügyeiben 

elkérheti.  

c./   A hallgató egyéni munkáját, beosztását a munkacsoportban való részvételét, az adott 

intézményben elvárt egyéb (pl. oktatási) feladatok elvégzését a témavezető határozza meg, aki 

mindezt szükség esetén a programvezetővel egyezteti.  



d./ Egyénileg kell meghatározni, hogy releváns alapdiploma hiánya esetén milyen 

felzárkóztató kurzus (pl. pszichiátria, orvosi pszichológia) vizsga kötelezettséggel járó 

elvégzése ajánlott a doktori szigorlat főtárgyának megfelelően.. A főtárgyi vizsgára való 

felkészülést a témavezető folyamatosan ellenőrzi. 

e./   A képzés során a témavezető rendszeresen konzultál a hallgatóval (javasolt havonta), 

melynek során ellenőrzi az elvégzett munkát, annak mennyiségét és minőségét. 

f./ A témavezetők minden félév végén a programvezető és a TDI számára hallgatóikról rövid 

összefoglaló beszámolót készítenek (ebben felsorolva az adott félévben elért publikációs és 

egyéb eredményeket is (l. honlapunkon a PhD hallgatók adatlapját),  melynek tudomásul 

vételét  a hallgató aláírásával   igazolja,  s amelyhez   megjegyzést is fűzhet.  

Az évente megrendezésre kerülő PhD konferencián az elsőéves hallgatók részvétele kötelező, 

másodévesek posztert mutatnak be, harmadévesek pedig előadást tartanak, amely a félév 

elfogadásának feltétele. Ennek elmulasztása vizsgakötelezettséggel jár, melynek 

lebonyolításáról a témavezető gondoskodik. 

 

3./ Feladatok a fokozatszerzési eljárás során 

 

a./   A képzés befejeztével a hallgató témája besorolásának megfelelően klinikai 

orvostudományok tudományágban pszichiátriából, az Egészségtudományok tudományágban 

egészségtudományból, valamint szociológia tudományágból szociológia, 

társadalomlélektan és társtudományok főtárgyból tesz szigorlati vizsgát (l. a szigorlati 

tételsorokat). (Minden tételsor megtalálható a TDI saját honlapján: 

http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4-szamu-doktori-iskola/) 

Egyénileg felkészülő fokozatszerzők esetében megjelenik harmadik vizsgatárgyként 

tudományos módszertan.  

A szigorlat melléktárgyára vonatkozóan a témavezető tesz javaslatot. 

b./   A témavezető a hallgatóval egyezteti, hogy a minősítéshez szükséges kreditértékek és 

publikációs feltételek teljesültek-e. 

c./   A doktori fokozatszerzésre jelentkezés kezdete előtt a témavezető összefoglalja a hallgató 

képzésével nyert tapasztalatokat, a későbbi eljárásra vonatkozóan ajánlást fogalmaz meg. 

d./   A témavezető megkeresésre konzultál a TDI vezetőjével, illetve a programvezetővel a 

szigorlatban, a házi és nyilvános vitában résztvevő szakemberek személyéről. (A hallgató a 

bizottsági tagok, opponensek stb. összeállításában nem vesz részt.) 

e./   A témavezető felelősséggel elolvassa az értekezés munkahelyi vita, illetve 

nyilvános vitára benyújtott változatát. 

f./ Részt vesz a munkahelyi és nyilvános vita eseményein. 

 

4. Képzés nélküli fokozatszerzés esetén a konzulens ajánlott feladatai: 

 

a./   A doktori iskolába történő jelentkezéskor a jelöltre vonatkozóan a fokozatszerzési eljárás 

megindításához szükséges feltételek meglétéről és a jelölt személyes alkalmasságáról 

véleményt alkot és azt ajánlásban rögzíti. 

b./   Az eljárás és a vitákra való felkészülés során személyes segítséget nyújt. 

c./   A témavezető felelősséggel elolvassa az értekezés házi vitára, illetve a 

nyilvános vitára benyújtott változatát. . 

d./   Részt vesz a munkahelyi és a nyilvános vita eseményein. 

 

5. A PhD fokozat tudományágának kiválasztása és a fokozatszerzés feltételei a 

Semmelweis Egyetem IV. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 

programjaiban 

http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4-szamu-doktori-iskola/


 

Iskolánkban a következő alapdiplomával ( mesterfokozattal ) rendelkező doktoranduszok 

vehetnek részt : 

Általános orvos, Fogorvos, Gyógyszerész, Pszichológus, Biológus, Állatorvos, Szociológus, 

Filozófus, Kulturális antropológus, Szociális munkás, Kommunikáció, 

Informatikus, Informatikus-egészségügyi menedzser, Kognitív tanulmányok, 

Neveléstudomány, valamint minden más diploma esetén a doktori iskolába való felvétel 

egyéni mérlegelés tárgyát képezi. 

 

 

6. Iskolánkba történő felvételkor a jelentkezőknek az alábbiakat kell mérlegelniük: 

 

a./   Milyen kutatási téma iránt érdeklődnek, és van-e a témavezető részéről szabad kapacitás 

és fogadókészség. 

b./   Az alapdiploma megfelel-e a kutatás fő tárgyának, és a remélt PhD minősítés 

tudományszakának, vagy a doktori képzés során valamely felzárkoztató kurzus elvégzése is 

szükséges. 

 

7.  Publikációs feltételek doktori iskolánkban: 

 

a./   klinikai tudományág (pszichiátria) esetén : 2 IF 

b./   egészségtudomány tudományág esetén : 1,5 IF 

c./   szociológia Lásd a Doktori Szabályzat 215. és 218. pontját 

 

8. A hallgatók Doktori Iskolánk  hatékonyabb működése   érdekében    az anonim  Értékelő 

lapon  adhatnak    tapasztalataikról   visszajelzést. 

 

A 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 

Doktori Tanácsa 


