A Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori
Iskolájának működési szabályzata
A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatával
összhangban a Történelemtudományi Doktori Iskola az alábbi szabályzat szerint működik. A SZTE
Doktori Szabályzatából átvett szövegrészek dőlt betűvel szerepelnek.
1) A doktori iskola vezetője az MTA Doktora (tudományok doktora) címmel rendelkező egyetemi tanár,
törzstag. A doktori iskola vezetőjét az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) javaslatára – MAB szakértői
véleménye és a Szenátus jóváhagyása alapján – a Rektor bízza meg. A megbízás megszűnik a
doktori iskola vezetőjének lemondásával vagy teljes idejű munkaviszonyának megszűnésével. A
doktori iskola vezetőjének feladatai:
– felelősen irányítja a doktori iskola tanácsának munkáját és felelős a tanács döntéseinek a
végrehajtásáért
– koordinálja a szakmai munkát és felelős annak minőségéért
– képviseli a doktori iskolát
– irányítja a doktori iskola adminisztrációját és információcserét folytat az illetékes doktori
tanácsokkal
– figyelemmel kíséri az iskola pénzügyi felhasználását
2)A doktori iskola vezetőjét munkájában segíti a doktori iskola tanácsa
3)A doktori iskola tanácsának tagjai
– a doktori iskola vezetője
– a doktori iskola helyettes vezetője
– a képzési programok vezetői
– a doktori iskola titkára tanácskozási joggal
4)A doktori iskola tanácsának feladatai:
– az iskola belső szabályzatának és követelményrendszerének kidolgozása a doktori
szabályzattal összhangban, valamint ezek végrehajtása
– a doktoranduszok tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges infrastrukturális és
szakmai feltételek biztosítása
– a doktori iskola honlapjának a MAB előírásai szerinti létrehozása és rendszeres aktualizálása
– a doktori iskola számára biztosított kutatási normatívával való gazdálkodás az egyetem
érvényes gazdálkodási szabályai szerint
– a doktori iskolára háruló adminisztratív és nyilvántartási kötelezettségek teljesítés
– a doktori iskola vezetője, valamint a képzési/kutatási programok vezetőinek személyében
szükséges változások kezdeményezése és a javaslatok előterjesztése a tudományterületi
doktori tanács (TDT) számára
– a doktori iskola és a képzési/kutatási programok címében és tartalmában szükséges
változások kezdeményezése
– új képzési /kutatási programok indításának kezdeményezése
– indokolt esetben javaslatot tesz a TDT a hallgatók programból való törlésére
– a doktori szabályzatban leírt esetekben döntéseiről értesíti az illetékes testületeket,
amennyiben azok 30 napon belül írásban nem kifogásolják az adott döntést, azt
jóváhagyottnak kell tekinteni az illető testület részéről
– vélemény alakít ki az egyéni felkészüléssel jelentkezőkről s javaslatát az elfogadásáról vagy
elutasításáról döntésre felterjeszti a Tudományterületei Doktori Tanácshoz (TDT), szükség
esetén tudományos vezetőt jelöl ki számára és dönt a költségtérítés mértéről
5)A doktori iskola tanácsa általában kéthavonta ülésezik, de szükség esetén rendkívüli ülés is
összehívható. A doktori iskola tanácsa ülésénaz iskola vezetőjének felkérésére meghívottak is részt
vehetnek. Az ülés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők kétharmada jelen van.
6)A doktori iskola képzési programjai:
– Antikvitás
– Medievisztika
– Modernkor
– Jelenkortörténet és Összehasonlító Történettudomány
7)A doktori iskola képzési programjai saját hatáskörükben programtanácsot szerveznek. A
programtanács vezetője a program vezetője, akit a doktori iskola tanácsa nevez ki, az iskola egyetemi
tanár törzstagjai közül. Feladata irányítani és felügyelni a programtanács munkáját.

A programtanács feladata:
– az oktatási és kutatási tevékenység szervezése és irányítása
– a program képzési szerkezetének meghatározása, javaslattétel az oktatási foglalkozások
(kurzusok) meghirdetésére
– a képzésben részt vevő doktoranduszok képzési tervének és kutatási témájának
jóváhagyása, (az első év végéig) végzésének ellenőrzése, a témavezetők kijelölése (az első
félév végéig) és tevékenységének felügyelete
– a doktori szigorlati bizottságok kijelölése és a szigorlatok lebonyolítása, a fő- és
melléktárgyak kijelölése
– a doktori bíráló bizottság összeállítása
– meghatározza a doktori iskola által, a doktori fokozatszerzési eljárásban elfogadott idegen
nyelvek körét
– döntéseiről tájékoztatni köteles a doktori iskola vezetőjét

A Történelemtudományi Doktori Iskola programjainak
kurzusai:
Antikvitás
Törzstárgyak
Teljesítendő: min. 51 kredit; min. háromféle kötelezően választható tárgy
Bevezetés az ókortudományba. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Görög történetírás. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Római gazdaság és társadalom. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
India korai története. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kreditAz Akhaimenidák története. Előadás. Kötelező.
2 óra / 5 kredit
Latin forráselemzés. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit
Forráselemzés. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit
Műhelyszeminárium 1. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit
Műhelyszeminárium 2. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit
Római történetírás. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Görög történelem és társadalom. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Ókori művelődéstörténet. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Kelet-nyugati kapcsolatok az ókorban. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Vallás az ókori Indiában. Előadás. 2 óra / 5 kredit

Választható tárgyak
Teljesítendő: min. 5 kredit
Római vallástörténet. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Irán vallásai. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Bevezetés a görög nyelvbe. Szeminárium. 2 óra / 5 kredit

Egyéni kutatási gyakorlat

Teljesítendő: min. 124 kredit; min. 6 féle kötelezően választható tárgy
Egyéni kutatási gyakorlat 1. Kötelező. 2 óra / 17 kredit
Egyéni kutatási gyakorlat 2. Kötelező. 2 óra / 17 kredit
Egyéni kutatási gyakorlat 3. Kötelező. 2 óra / 20 kredit
Egyéni kutatási gyakorlat 4. Kötelező. 2 óra / 20 kredit
Egyéni kutatási gyakorlat 5. Kötelező. 2 óra / 25 kredit
Egyéni kutatási gyakorlat 6. Kötelező. 2 óra / 25 kredit

Medievisztika
Törzstárgyak
Kötelező tárgyak. Teljesítendő: min. 42 kredit
Középkori állam- és kormányzattörténet. Előadás. Kötelező 2 óra / 5 kredit
Középkori művelődéstörténet. Előadás Kötelező 2 óra / 5 kredit
Hungaro-Byzantina. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Tárgyi emlékek ismerete. Előadás Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Latin források elemzése 1. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit
Latin források elemzése 2. Záróvizsga (önálló vizsga). Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Paleográfia. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit
Historiográfia. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Műhelyszeminárium. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit

Regesztázás
Teljesítendő: Regesztázási gyakorlat 1. Szeminárium. 2 óra / 0 kredit
Regesztázási gyakorlat 2. Szeminárium. 2 óra / 0 kredit
Regesztázási gyakorlat 3. Szeminárium. 2 óra / 0 kredit
Regesztázási gyakorlat 4. Szeminárium. 2 óra / 0 kredit
Regesztázási gyakorlat 5. Szeminárium. 2 óra / 0 kredit

Választható tárgyak
Elméleti tárgyak
Teljesítendő: min. 5 kredit; min. 1 féle kötelezően választható tárgy
A középkori magyar társadalom. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Európa társadalma a középkorban. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
A középkori magyar jog. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Diplomatika. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit

Kapcsolattörténet
Teljesítendő: min. 5 kredit; min. 1 féle kötelezően választható tárgy

Kapcsolattörténeti előadás. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Hungaro-Orientalia. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Hungaro-Slavica. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Bevezetés a magyar medievisztikába. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit

Kutatási gyakorlat
Teljesítendő: min. 128 kredit
Kutatási gyakorlat 1. Kötelező. 400 óra / 20 kredit
Kutatási gyakorlat 2. Kötelező. 400 óra / 20 kredit
Kutatási gyakorlat 3. Kötelező. 400 óra / 21 kredit
Kutatási gyakorlat 4. Kötelező. 400 óra / 21 kredit
Kutatási gyakorlat 5. Kötelező. 400 óra / 23 kredit
Kutatási gyakorlat 6. Kötelező. 400 óra / 23 kredit

Modernkor
Kötelező tárgyak
Teljesítendő: min. 20 kredit
Az egyetemes történetírás története. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
A magyar történetírás története. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
A 16-20. század uralkodó eszméi. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Nemzet és társadalom az európai fejlődésben. Előadás. Kötelező. 2 óra / 5 kredit
Nemzet és társadalom az Európán kívüli világban. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Szakszeminárium 1. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 0 kredit
Szakszeminárium 2. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 0 kredit
Szakszeminárium 3. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 0 kredit

Választható tárgyak
Teljesítendő: min. 10 kredit
Magyar történeti speciális kollégium. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Mediterráneum speciális kollégium. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Latin-Amerika története speciális kollégium. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Spanyolország története speciális kollégium. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Kelet-Európa története speciális kollégium. Előadás 2 óra / 5 kredit

Szemináriumok
Teljesítendő: min. 8 kredit
Történelmi szövegolvasás. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit
Forrásolvasás. Szeminárium. Kötelező. 2 óra / 4 kredit

Szabadon választható teljesítések
Teljesítendő: min. 40 kredit
Konferencia előadás (magyar nyelven). Konzultációs gyakorlat. 2 óra / 3 kredit
Konferencia előadás (idegen nyelven). Konzultációs gyakorlat. 2 óra / 5 kredit
Tudományos tanulmány. Konzultációs gyakorlat. 2 óra / 5 kredit
Egyéb publikációs tevékenység. Konzultációs gyakorlat. 2 óra / 4 kredit
Óratartás. Konzultációs gyakorlat. 2 óra / 2 kredit
Tanszéki munka. Konzultációs gyakorlat. 2 óra / 5 kredit
Nyelvvizsga (alapfok). Önálló vizsga. 2 óra / 5 kredit
Nyelvvizsga (középfok). Önálló vizsga. 2 óra / 10 kredit
Nyelvvizsga (felsőfok). Önálló vizsga. 2 óra / 15 kredit

Kötelezően választható tárgyak
Teljesítendő: min. 10 kredit
A 16-20. századi magyar történelem fő kérdései. Előadás. 2 óra / 5 kredit
A gazdaság- és társadalomtörténet módszertana és historiográfiája. Előadás. 2 óra / 5 kredit
A spanyol történetírás története. Előadás. 2 óra / 5 kredit
A latin-amerikai történetírás története. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Fejezetek Nyugat-Európa és a Mediterráneum történetírásának történetéből. Előadás. 2 óra / 5 kredit
Fejezetek Kelet-Európa és a Balkán történetírásának történetéből. Előadás. 2 óra / 5 kredit

Egyéni kutatómunka
Teljesítendő: min. 92 kredit
Egyéni kutatómunka 1. Konzultációs gyakorlat. Kötelező. 120 óra / 15 kredit
Egyéni kutatómunka 2. Konzultációs gyakorlat. Kötelező. 135 óra / 16 kreditEgyéni kutatómunka 3.
Konzultációs gyakorlat. Kötelező. 165 óra / 18 kredit
Egyéni kutatómunka 4. Konzultációs gyakorlat. Kötelező. 165 óra / 18 kredit
Egyéni kutatómunka 5. Konzultációs gyakorlat. Kötelező. 195 óra / 20 kredit
Egyéni kutatómunka 6. Konzultációs gyakorlat. Kötelező. 195 óra / 20 kredit

Jelenkortörténet
I. Kötelező kurzusok (min. 40 kredit)







A magyar és az egyetemes történetírás története I. Előadás. Heti 2 óra. (5 kredit)
A magyar és az egyetemes történetírás története II. Előadás. Heti 2 óra. (5 kredit)
A jelenkortörténet kutatása I.: témák és módszerek. Előadás. Heti 2 óra. (5 kredit)
A jelenkortörténet kutatása II.: elméletek és viták. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
A 20. századi magyar történelem forrásai. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
A jelenkortörténet-írás alapművei. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)




Bevezetés az összehasonlító történetírásba. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
Gazdaság és társadalom a 20. századi Európában és Magyarországon:
összehasonlító perspektívák. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)

II. Kötelezően választható kurzusok (min. 20 kredit)










Az alábbi kurzusok során nagy hangsúly esik az idegen nyelvű szövegolvasásra. Ezek közül a
hallgatóknak négyet kell választaniuk:
A 19-20. század „uralkodó eszméi”. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
Nemzetfejlődés a 19-20. századi Kelet- és Nyugat-Európában. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
Kisebbségek a 20. századi Európában. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
Diktatúrák összehasonlításban: Kommunizmus – Fasizmus – Nácizmus. Szeminárium. Heti 2 óra.
(5 kredit)
A Holocaust: Összehasonlító elemzések. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
A hidegháború Európában és azon túl. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
Az európai integráció története. Szeminárium. Heti 2 óra. (5 kredit)
Magyarország az államszocializmus és a rendszerváltozás időszakában. Szeminárium. Heti 2 óra.
(5 kredit)

III. Szabadon választható tevékenységek (min. 30 kredit)












Konferencia-előadás magyar nyelven (2 kredit)
Konferencia-előadás idegen nyelven (4 kredit)
Publikációs tevékenység (max. 4 kredit)
Idegen nyelvű publikációs tevékenység (max. 8 kredit)
Óratartás (3 kredit)
Konferencia szervezése (3 kredit) Tanszéki munka (max. 8 kredit)
Tudományos közlemény szerkesztése (3 kredit)
Közgyűjteményi gyakorlat (6 kredit)
Nyelvvizsga – alapfok (4 kredit)
Nyelvvizsga – középfok (8 kredit)
Nyelvvizsga – felsőfok (12 kredit)

IV. A hallgató egyéni kutatómunkája (min. 90 kredit)









A PhD-hallgatónak minden szemeszterben dokumentálnia kell a kutatási témájában való
előrehaladását (bibliográfia, kutatási jelentés, dolgozat, tanulmány, konferencián való részvétel
stb. révén). A doktorandusz kutatómunkájának folyamatosságát a témavezető ellenőrzi.
Egyéni kutatómunka. Gyakorlati jegy. (14 kredit)
Egyéni kutatómunka. Gyakorlati jegy. (14 kredit)
Egyéni kutatómunka. Gyakorlati jegy. (15 kredit)
Egyéni kutatómunka. Gyakorlati jegy. (15 kredit)
Egyéni kutatómunka. Gyakorlati jegy. (16 kredit)
Egyéni kutatómunka. Gyakorlati jegy. (16 kredit)

A Doktori Iskola saját doktoranduszainak másutt szerzett tanegységei vagy dokumentált teljesítménye
beszámításáról az egyes programtanácsok döntenek. Más doktori iskolákból jelentkező
doktoranduszok átvételéről a Doktori Iskola Tanácsa határoz.
A disszertáció szűkebb témakörét a doktorandusszal és témavezetőjével való megbeszélés alapján az
egyes programtanácsok hagyják jóvá. Ennek legkésőbb a második félév végéig meg kell történnie.
A Doktori Iskola felvételi vizsgái a három programvezető által összeállított bizottságok előtt zajlanak. A
bizottság legalább három tagból áll. A felvételi vizsgák tematikáját az egyes programtanácsok
állapítják meg, és azt legalább két héttel a felvételi vizsga előtt közlik a jelölttel.
A felvételi vizsgákon elért pontszámok alapján a három doktori program vezetői egységes felvételi
javaslatot terjesztenek a Doktori Iskola Tanácsa elé, amely ezt alapul véve tesz javaslatot a
felvételben részesülőkről a Kari Doktori Tanácsnak.
Az évkihagyás engedélyezésének kérdésében a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője kikéri
az illetékes programtanács véleményét.
A programtanácsok joga az egyes doktori bírálóbizottságok összeállítása, és gondoskodniuk kell a
tézisek megfelelő helyre történő eljuttatásáról, beleértve a Doktori Iskola Tanácsát is. A Doktori Iskola
Tanácsa a bírálati eljárást (védést) követően szavazással nyilvánít véleményt a védés eredményével
kapcsolatban. E tárgyban a Doktori Iskola Tanácsa a szükséges időpontokban tart ülést. A bírálati
eljárással (védéssel) kapcsolatos döntést az illetékes programtanács vezetője és a Doktori Iskola
Tanácsának vezetője együttes felterjesztésben jelenti a Kari Doktori Tanácsnak. A Doktori Iskola
Tanácsának tagjait minden védésre meg kell hívni.

A doktori szigorlatok tárgycsoportosítása a doktori iskola egyes programjaiban a következő:

Az Antikvitás Program szigorlati tárgyai
Szigorlati főtárgyak: Epigráfia. Forrásismeret. Ókortörténet: Róma, Görögország, Kelet (India, Irán).
Ókori művelődéstörténet. Ókori vallások. A történetírás története. Tudománytörténet.

A Medievisztika Program szigorlati tárgyai
Szigorlati fő- és melléktárgyak: Kelet- és Közép-Európa középkora. Nyugat-Európa középkora. A
steppe története. Magyar őstörténet. Árpád-kor. Vegyesházi királyok kora. Középkori egyháztörténet.
Történeti segédtudományok. Középlatin filológia. Bizantinológia. Középkori művészettörténet.
(Megjegyzés: A fő- és a melléktárgyak azonosak, a konkrét szigorlati tárgyak meghatározása a
dolgozat témájától függ.)

A Modernkor Program szigorlati tárgyai
Szigorlati főtárgyak: Nyugat-Európa története a XVI-XX. században. A Mediterráneumtörténete a XVIXX. században. Közép-Kelet-Európa és a Balkán története a XVI-XX. században. A hispán világ
története a XVI-XX. században. Magyarország története a XVI-XX. században.
Szigorlati melléktárgyak: A modern világgazdaság születése. Az európai integráció története. LatinAmerika története. Spanyolország története. Oroszország története. A Balkán története. Kelet-KözépEurópa története a XVI-XX. században. Franciaország története. Egyetemes egyháztörténet a XVIXX. században. A Maghreb-országok története a XVI-XX. században. Magyarország története a török
korban. Magyarország története a XVIII. században. A XIX. századi Magyarország. A XX. századi
magyar történelem.

A Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Program szigorlati tárgyai
Szigorlati főtárgyak: Magyarország története a 20. században. Nyugat-Európa története a 20.
században. Kelet-Közép-Európa és a Balkán története a 20. században.

Szigorlati melléktárgyak: Magyarország története a két világháború között. Magyarország az
államszocializmus és a rendszerváltozás időszakában. Kelet-Közép-Európa története a
20. században. A Balkán története a 20. században. Oroszország és a Szovjetunió története a
20. században. A hidegháború Európában és azon túl. Nemzetfejlődés és kisebbségek a 1920. századi Európában. Kommunizmus – Fasizmus – Nácizmus. Politikai erőszak a 20. században.
Gazdasági növekedés és válságok a 20. században. Európa 20. századi társadalomtörténete. Az
európai integráció története. A globalizáció történeti megközelítései. A jelenkortörténet kutatásának
sajátosságai. Az összehasonlító történetírás módszerei.

A Történelemtudományi Doktori Iskola úgy rendelkezik, hogy a doktori szigorlaton a melléktárgyakból
nem kell vizsgáznia annak a doktorjelöltnek, aki a szervezett doktori képzésben végbizonyítványt
kapott. Ez a kedvezmény csak a végbizonyítvány megszerzésétől számított három éven belül letett
szigorlat esetén érvényesíthető.
A melléktárgyi szigorlat alóli mentesülés esetén a szervezett doktori képzésből figyelembe veendő hat
kurzusvizsga meghatározása az egyes programtanácsok feladata.
A Doktori Iskolában a fokozatszerzéshez előírt publikációk száma: 5. Ezeknek lábjegyzetekkel ellátott,
már megjelent szaktanulmányoknak kell lenniük! (Egy tanulmány egy nyelven való többszöri
megjelenése egy publikációnak számít. Ugyanezen tanulmány akárhány idegen nyelven történő
megjelenését csak egy publikációnak lehet elfogadni.) A Modernkor Programban egyetemes történeti
témák esetében követelmény, hogy az 5 publikációból legalább 2 idegen nyelvű legyen.
A társszerzőkkel együtt írt munkák szerzőarányosan számítandók be. Hozzájuk a társszerzők írásbeli
nyilatkozatát az elvégzett munka mértékéről mellékelni kell.
A fokozatszerzéshez egy „C” típusú középfokú nyelvvizsga és egy „A” vagy „B” típusú alapfokú
nyelvvizsga, illetve PhD nyelvvizsga szükséges. Az egyik nyelvnek a dolgozat elkészítéséhez
nélkülözhetetlen idegen nyelvnek kell lennie.
A nem magyar állampolgárok – amennyiben nem magyar anyanyelvűek – az egyes programtanácsok
által meghatározott nyelven írhatják meg értékezésüket.
A doktori iskola tanácsa a védést illetően az értekezés előzetes vitáját írja elő. Ennek megszervezése
az egyes programok feladata.
A doktori értekezés magyar nyelvű téziseinek példányszáma legalább 5. Formája B5, terjedelme
minimum 0,5 ív, maximum 1 ív. Az idegen nyelvű tézisek példányszáma legalább 5. Formájuk és
terjedelmük megegyezik a magyar nyelvű tézisekével. Mindkettő tézist pdf formátumban is
hozzáférhetővé kell tenni.
Az angoltól eltérő nyelv meghatározása az egyes programtanácsok jogköre.
A külföldi és a már nem élő társszerzők esetén követendő eljárást az egyes programtanácsok egyedi
mérlegelés alapján szabályozzák.
A
bírálati eljárás
(védés)
bizottságának
összeállítása
az egyes
programtanácsok
jogkörébe tartozik.Ezek javaslata alapján a Kari Doktori Tanács bízza meg a bizottság tagjait.
A doktori értekezés nyilvános vitájára meghívandók köre szakterületenként változóan 20-25 fő.
(Akadémikusok, akadémiai doktorok, kandidátusok, PhD fokozatúak, valamint a doktori iskola
tanácsának tagjai.) A meghívók elektronikus úton történő szétküldése a doktori iskola feladata.
Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kérésére a doktori iskola vezetője az illetékes
programtanács vezetője véleményének kikérése után engedélyezheti részvételüket bizonyos elméleti
kurzusokon.
Amennyiben
az
egyéni
felkészülők
igényt
tartanak
tudományos
vezetésre,
és/vagy kutatómunkájukhoz
az
SZTE
infrastruktúráját
használják,
akkor
számukra
a Történelemtudományi Doktori Iskola – a programtanácsok előzetes véleménye alapján –képzési
költségtérítést írhat elő, amelynek mértékét (figyelembe véve a szervezett képzésben résztvevők
költségtérítését) a doktori iskola tanácsának javaslata alapján a Kari Doktori Tanács állapítja meg.

A doktori fokozat megszerzésének további követelményei
A doktori iskolában a fokozatszerzéshez előírt publikációk száma: 5. Ezeknek lábjegyzetekkel ellátott,
már megjelent szaktanulmányoknak kell lenniük. (Egy tanulmány egy nyelven való többszöri
megjelenése egy publikációnak számít. Ugyanezen tanulmány akárhány idegen nyelven történő
megjelenését csak egy publikációnak lehet elfogadni.) A Modernkor Programban egyetemes történeti
témák esetében követelmény, hogy az 5 publikációból legalább 2 idegen nyelvű legyen.
A társszerzőkkel együtt írt munkák szerzőarányosan számítandók be. Hozzájuk a társszerzők írásbeli
nyilatkozatát az elvégzett munka mértékéről mellékelni kell.
A fokozatszerzéshez egy „C” típusú középfokú nyelvvizsga és egy „A” vagy „B” típusú alapfokú
nyelvvizsga, illetve PhD nyelvvizsga szükséges. Az egyik nyelvnek a dolgozat elkészítéséhez
nélkülözhetetlen idegen nyelvnek kell lennie. A társszerzőkkel együtt írt munkák szerzőarányosan
számítandók be. Hozzájuk a társszerzők írásbeli nyilatkozatát az elvégzett munka mértékéről
mellékelni kell.
A doktori értekezés minimálisan 9, maximálisan 12 ív terjedelmű legyen. (1 ív = 40.000 n).
A mellékletek nem számítanak be a terjedelembe. Forrásközlés esetén a forrás jellegétől függ
a terjedelem
maximuma.
Az
értekezés
nyelve
általában
magyar,
de
az
egyes
programtanácsok előzetes engedélyével idegen nyelvű is lehet.
A doktori értekezés téziseinek nyelve általában magyar és angol. Idegen nyelvű értekezés esetén a
tézisek a megfelelő idegen nyelven és magyarul is benyújtandók. A doktori értekezés magyar nyelvű
téziseinek példányszáma legalább 5. Formája B5, terjedelme minimum 0,5 ív, maximum 1 ív. Az
idegen nyelvű tézisek példányszáma legalább 15 5. Formájuk és terjedelmük megegyezik a magyar
nyelvű tézisekével.
Az angoltól eltérő nyelv meghatározása az egyes programtanácsok jogköre.
A doktori értekezés nyilvános vitájára meghívandók köre szakterületenként változóan 20-25 fő.
(Akadémikusok, akadémiai doktorok, kandidátusok, PhD fokozatúak, valamint a doktori iskola
tanácsának tagjai.) .) A meghívók elektronikus úton történő szétküldése a doktori iskola feladata.
Megjegyzés:
A
Szegedi
Tudományegyetem
Doktori
Képzés
és
Doktori
Fokozatszerzés Szabályzatának elérési lehetősége: http://www.u-szeged.hu/dokint/szabalyzatok.

