
Az Nftv. 53. § (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki 2022. január 1-től: "A 

doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az  is, aki az 

általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a  hallgatói jogviszonyával 

párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga során - a 

felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján - a mesterképzésben felvett kreditek 

elismerésre kerültek." 

 

Egyéni felkészülés a graduális képzés mellett 

 

"A doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az  is, aki 

az általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a  hallgatói jogviszonyával 

párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga során - a 

felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján - a mesterképzésben felvett kreditek 

elismerésre kerültek." 

 

Az egyéni felkészülő a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges képzési és kutatási szakaszt 

graduális képzésével párhuzamosan végzi: képzési krediteket gyűjt, valamint tudományos 

kutatási tevékenységet végez. Kutatása kapcsolódik az Orvostudományi Doktori Tanács 

valamely doktori iskolájának kutatási témáihoz, témavezetője valamely doktori iskola 

akkreditált oktatója. Az egyéni felkészülő diplomája megszerzésének félévében jelentkezhet 

komplex vizsgára. A doktori (PhD) képzés kutatási-disszertációs szakaszára kizárólag sikeres 

komplex vizsga és diplomájának megszerzése esetén iratkozhat be.  

 

Az egyéni képzést kérvényezni kell, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani 

papír alapon és elektronikusan a PhD irodába: 

-  az illetékes doktori iskola vezetőjének aláírásával ellátott jelentkezési lapot 

(Jelentkezés egyéni képzésre hallgatói jogviszonnyal űrlap)  

- a jelentkezési lapon feltüntetett tudományos teljesítmények igazolását (konferenciák 

esetén absztrakt kötet, programfüzet releváns része; TDK előadás és pályamunka 

igazolás; publikáció esetén a közlemény másolata) 

- szakmai önéletrajzot 

- a doktori iskola, a témavezető és a jelentkező által aláírt, kutatási tervet (maximum 2 

oldal) 

 

 

A kérelmek beadási határideje az őszi szemeszterben történő kezdés esetén május 15., a 

tavaszi szemeszter esetén november 15. 

Az illetékes doktori iskola a jelentkezőt szóban is meghallgatja.  Az Orvostudományi Doktori 

Tanács döntését július 15-ig, keresztféléves jelentkezés esetén január 15-ig meghozza, a 

jelentkezőt írásban értesíti. 

Amennyiben az Orvostudományi Doktori Tanács a jelentkezést elfogadja, a hallgató a 

következő szemeszter kezdetén regisztrál a Neptun Tanulmányi rendszerben (Egyéni doktori 

képzés graduális hallgatóknak). Emellett kitölti és a PhD irodába eljuttatja a regisztrációs 

lapot és adatkezelési nyilatkozatot, amelyet elektronikus úton a PhD referens küld.   

 



Az egyéni felkészülő tanulmányi, azaz képzési kreditet az Orvostudományi Doktori Tanács 

doktori iskolái által meghirdetett tantárgyak teljesítésével szerezhet. A kreditek teljesítését – a 

felvett tantárgyra előírt vizsga, dolgozat, beszámoló stb. alapján – a tárgy előadója az 

elektronikus (Neptun) tanulmányi rendszerben igazolja. Az egyéni felkészülés során legalább 

12 képzési kredit teljesítendő, amelybe beszámít a kötelező Általános kutatási ismeretek 

tantárgy is. Az illetékes doktori iskola további kötelező tantárgyakat is előírhat. 

 

Az egyéni felkészülő valamennyi szemeszter végén témavezetői aláírással ellátott, féléves 

kutatási beszámolót nyújt be a doktori iskolához. A beszámoló tartalmi és formai 

követelményeit a 21. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Amennyiben az egyéni felkészülő teljesítette a komplex vizsgára bocsáthatóság feltételét, 

azaz a legalább 12 képzési kreditet, komplex vizsgára jelentkezik. Ennek rendje megfelel a 

szervezett doktori képzésben résztvevő PhD hallgatókénak. A komplex vizsgára írásban kell 

jelentkezni (ld. 4. sz. melléklet), amely egyben a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés is.. 

A jelentkezési lapot a doktori iskola továbbítja a PhD irodába.   Amennyiben az egyéni 

felkészülő a képzési krediteket nem az iskola képzési tervének megfelelően teljesítette, a DI 

vezetője a komplex vizsgára történő jelentkezés támogatását megtagadhatja. A jelentkezési 

lapot a komplex vizsga fő- és melléktárgyaira, valamint a vizsgabizottságra tett javaslattal 

együtt a doktori iskola továbbítja a PhD irodába.  A doktori iskola ezzel egy időben az 

országos doktori adatbázisban meghirdeti az egyéni felkészülő kutatás témáját.  Amennyiben a 

komplex vizsgára jelentkezést az Orvostudományi Doktori Tanács támogatja, az egyéni 

felkészülő komplex vizsgát tesz. A komplex vizsga a Működési Szabályzat 13.§-ában leírtak 

szerint zajlik.   

 

Sikeres komplex vizsgát követően az egyéni felkészülő akkor iratkozhat be a doktori 

képzésbe, annak kutatási-disszertációs szakaszába, ha diplomáját megszerezte. Amennyiben 

az egyéni felkészülő a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén állami ösztöndíjas, nappali 

képzésre jelentkezne, akkor a Működési Szabályzat 5.§-ában (Felvétel a szervezett doktori 

képzésre) részletezett felvételi eljárás keretében teheti ezt meg.   

 

A beiratkozás rendje az az alábbi: 

A PhD hallgató a képzés első félévének elején (első beiratkozás), az előzetesen 

meghirdetett időszakban személyesen, a PhD Irodában iratkozik be a következő 

dokumentumok bemutatásával: 

 személyi igazolvány; 

 adószám, TAJ szám, bank számlaszám; 

 kitöltött iratkozási űrlap (19. melléklet); 

 egyetemi végzettséget igazoló oklevél; 

 1 db fénykép; 

 a költségtérítés befizetését igazoló dokumentum; 

 nem magyar állampolgárok esetében az egészségügyi biztosítás igazolása. 

 

Az egyéni felkészülőnek a kutatási-disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási, illetve 

disszertációs krediteket a szervezett képzésben részt vevőkkel azonos módon kell 

megszereznie. Amennyiben az értekezés benyújtása a kutatási-disszertációs szakasz 

befejezése előtt megtörténik, a hátralévő kutatási és disszertációs krediteket az abszolutórium 

kérvény leadását követően DT titkára jóváírja (ld. 14.§. (5)). 

 


