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Tudományági Doktori Iskolák

• Elméleti és Transzlációs Orvostudományok DI

• Klinikai Orvostudományok DI

• Gyógyszertudományok DI

• Mentális Egészségtudományok DI

• Idegtudományok DI

• Molekuláris Orvostudományok DI

• Patológiai Tudományok DI

• Egészségtudományi DI
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Doktori képzési programok

 I. Hagyományos PhD program

 II. MD-PhD kiválósági program

 III. Egyéni fokozatszerzés
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I. Hagyományos PhD Program

 Képzési és kutatási szakasz (4 szemeszter)

 Kurzusok elvégzése, 16 kredit megszerzése

 Témavezető által irányított kutatás

 Komplex vizsga

 Gyakorlati rész (kutatási eredmények bemutatása)

 Elméleti rész (1 fő és 1 melléktárgy )

 Kutatási és disszertációs szakasz (1-4 szemeszter)

 A kutatás befejezése 

 Tudományos publikációk megjelentetése

legalább 1 elsőszerzős és 1 további eredeti közlemény 

a szakterületnek megfelelő IF követelmények teljesítése  

 A disszertáció elkészítése és megvédése
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II. MD-PhD Kiválósági Program
 Képzési és kutatási szakasz (4 szemeszter)

 A graduális tanulmányokkal páhuzamosan*

 Kurzusok elvégzése, 16 kredit megszerzése

 Témavezető által irányított kutatás

 Komplex vizsga

 Gyakorlati rész (kutatási eredmények bemutatása)

 Elméleti rész (1 fő-, 1 mellék- és 1 módszertani tárgy*)

 Kutatási és disszertációs szakasz (1-4 szemeszter)

 A kutatás befejezése 

 Tudományos publikációk

 legalább 1 elsőszerzős és 1 további eredeti közlemény

a szakterületnek megfelelő IF követelmények teljesítése        
(az IF követelmények 50%-kal magasabbak*)

 A disszertáció elkészítése és megvédése

*a hagyományos doktori programtól eltérő követelmények 
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III. Egyéni fokozatszerzés
 A kutatás elvégzése doktori képzéstől függetlenül*

 Komplex vizsga

 Gyakorlati rész (kutatási eredmények bemutatása)

 Elméleti rész (1 fő-, 1 mellék- és 1 módszertani tárgy*)

 Kutatási és disszertációs szakasz (1-4 szemeszter)

 A kutatás befejezése 

 Tudományos publikációk
legalább 1 elsőszerzős és 1 további eredeti közlemény

a szakterületnek megfelelő IF követelmények teljesítése                     

(az IF követelmények 50%-kal magasabbak*)

 A disszertáció elkészítése és megvédése a fogadó  
felsőoktatási intézményben

*a hagyományos doktori programtól eltérő követelmények 
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A PhD fokozatszerzés folyamata

Mindhárom programban azonos

1. Értekezés benyújtása a Doktori Tanács részére 

2. Értekezés formai követelményeinek és a publikációs 

feltételek teljesítésének ellenőrzése

3. Szükség esetén az értekezés javítása 

4. Két opponens szakmai bírálata 

5. Az értekezés nyilvános vitája

6. PhD fokozat odaítélése
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Önköltség és ösztöndíjak 
 A doktori képzés díja önköltséges képzésben

 Magyar állampolgároknak 487 500 Ft / szemeszter

 Külföldi állampolgároknak 8000 Euro / szemeszter

A nemzetközi hallgatók költségtérítése kérelem alapján maximum 
50%-al mérsékelhető

 A költségtérítés 80%-a a kutatás dologi költségeit fedezi, amely összeggel a 
témavezető javaslata alapján a költségtérítés kérelem alapján mérsékelhető

 Ösztöndíj államilag finanszírozott képzésben
 Minden EU állampolgár pályázhat rá

 140 eFt / hó a komplex vizsga előtt

 180 eFt / hó a komplex vizsga után

 Pályázat útján elnyerhető kiválósági ösztöndíjak

 Kooperatív PhD Ösztöndíj (vállalkozásokkal együttműködésben, 
300-400 eFt / hó)

 Semmelweis 250+ Kiválósági Ösztöndíj (70-180 eFt / hó)

 ÚNKP Kiválósági Ösztöndíj (100-200 eFt / hó)

 Richter Talentum Ösztöndíj (150 eFt / hó)
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Praktikus információk

 PhD hallgatói jogviszony előnyei

 adó- és járulékmentes ösztöndíj

 diákkedvezményekre jogosít

 mellette rezidensi vagy más munkaviszony (pl. Kooperatív 

PhD Program keretében) létesíthető

 beleszámít az egészségügyi szolgálati jogviszony idejébe

 PhD fokozat előnyei

 lehetőséget biztosít egyetemi státusz betöltésére

 a doktori képzés idejéből 12–18 hónap beszámítható a 

szakképzés idejébe

 egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók számára 

illetménykiegészítést biztosít
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Hagyományos PhD és MD-PhD 

ösztöndíjakkal kapcsolatos határidők a 

2021/2022 tanévre

 Hallgatói tájékoztató fórum: április 22.

 Pályázatok kiírása: április végéig

 Jelentkezési határidő: május végéig

 Felvételi vizsga: június végéig

 Felvételről döntés: július végéig

 Beiratkozás: szeptemberben
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Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Program 
 Külföldi hallgatók részvételét támogatja magyarországi PhD képzésben

 Általában januári határidővel pályázható a következő tanévre

 Magyarország és közel 70 ország közötti nemzetközi megállapodásokon 
alapul

 partner országok: https://stipendiumhungaricum.hu/partners/

 A doktori képzésre pályázók felvételi eljárásban történő részvételének 
feltétele:

 a küldő ország nominálása

 feltételes befogadó levél a SE doktori iskolájának témavezetőjétől 

 Pályázati támogatás elnyerése esetén:

 SH ösztöndíj (140 eFt/hó 24 hónapig, 180 eFt/hó 24 hónapig)

 a doktori kutatásra fordítható támogatás  (825 eFt/tanév)

 az ösztöndíjas lakhatási támogatása (40 eFt/hó)

 egyszeri 400 eFt fokozatszerzési díj

 teljeskörű egészségbiztosítás

 100 eFt /tanév értékű magán egészségügyi szolgáltatás elszámolása

https://stipendiumhungaricum.hu/partners/

