
Szigorlati tárgyak jegyzéke 

Az egyes doktori iskolákban az alábbi főtárgyakból lehet szigorlatozni.  

 

Doktori Iskola neve Szigorlati főtárgyak 

Iskola tudományága: Elméleti Orvostudományok 

Molekuláris Orvostudomány DI Biofizika 

Sejtélettan 

Sejtbiológia 

Molekuláris biológia 

Biokémia 

Immunbiológia 

Molekuláris Sejt- és Immunbiológia 

DI 

Biokémia 

Sejtbiológia 

Genetika 

Immunbiológia 

Iskola tudományága: Egészségtudományok 

Egészségtudományok DI 

 

Megelőző orvostan és népegészségtan 

Epidemiológia és biostatisztika 

Egészségpolitika 

Egészségpszichológia 

Környezet-egészségtan 

Egészségügyi menedzsment 

Rehabilitációs medicina 

Anyagcsere-betegségek 

Endokrin betegségek 

Bőrgyógyászati betegségek 

Bőrgyógyászati immunológia 

Az alapellátás népegészségügyi  szolgáltatásai 

Népegészségügyi genomika 

Iskola tudományága: Gyógyszerészeti tudományok 

Gyógyszerészeti Tudományok DI Mikrobiológia program 

Orvosi bakteriológia 

Orvosi virológia 

Orvosi mikológia 

 

Farmakológia doktori program 

Gyógyszerhatástan 

Anyagcsere betegségek és gyógyszerei 

Sejtbiológia 

Biofizika 

Általános immunológia 

Gyógyszertechnológia 

Gyógyszerészi kémia 

Gyógynövény és drogismeret 

 

Iskola tudományága: Klinikai orvostudományok 

Fogorvostudományi DI Funkcionális neuroanatómia 

Polimerek, kerámiák, fémek sajátosságai és ezek 

alkalmazása a fogászatban 



A szív és keringés élettana 

Onkológia  

Sebgyógyulás 

Molekuláris biológia 

A szájüregi gyulladásos betegségek és az egészség 

kapcsolata 

A szájüregi daganatok és rákmegelőző állapotok 

A szájüregi egészség hatása az életminőségre 

Fertőző betegségek fogászati vonatkozásai 

Haematológiai és daganatos betegek szájüregi 

megjelenése 

Szájüregi gyulladások jellemzése 

Táplálkozási rendellenességek 

A krónikus belgyógyászati betegségek fogászati 

vonatkozásai 

Orális patológia 

Biomechanika a fogászatban 

Haematológiai betegségek stomatológiai 

vonatkozásai  

Konzerváló Fogászat 

Endodoncia 

Parodontológia 

Fogpótlástan 

Klinikai Orvostudományok DI Klinikai epidemiológia 

Biostatisztika 

Klinikai és molekuláris patológia  

Klinikai kórképek terápiás lehetőségei 

(konzervatív, operatív, intervenciós és molekuláris 

célzott terápiák) 

Az érzékszervek kórélettana 

A mozgásszervek kórélettana 

Az urogenitális rendszer kórélettana 

Petrányi Gyula Klinikai 

Immunológiai és Allergológiai DI 

A szisztémás autoimmun kórképek 

immunpathomechanizmusa  

A szervspecifikus autoimmun kórképek 

immunpathomechanizmusa  

A különböző típusú allergiák 

immunpathomechanizmusa és modern terápiája 

A veleszületett és az adaptív immunitás primer és 

szekunder defektusai 

A veleszületett és adaptív immunitás jellemzői 

Bőr immunrendszer felépítése, működése  

Nyálkahártyák immunrendszere és felépítése 

Rheumatológiai kórképek 

immunpathomechanizmusa 

 

Szemészeti immunológiai kórképek 

pathomechanizmusa 

Gyulladásos bélbetegségek 

immunpathomechanizmusa 



Iskola tudományága: Elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok 

Idegtudományi DI Molekuláris és celluláris neurobiológia.  

Az idegrendszer fejlődésbiológiája.  Plaszticitás az 

idegrendszerben. 

Degeneráció és regeneráció az idegrendszerben. 

Neurodegeneratív betegségek.  

Az idegrendszer szenzoros rendszereinek 

szerveződése, ép és kóros működései. 

Az idegrendszer motoros rendszereinek 

szerveződése, ép és kóros működései. 

Az idegrendszer vegetatív és neuroendokrin 

szabályozó rendszereinek szerveződése, ép és 

kóros működései. 

A kognitív működések, tanulás és memoria 

neurobiológiai alapjai és pathofiziológiája.  

A magatartás, az érzelem, a motiváció 

neurobiológiája. Magatartás zavarok. 

Az epilepszia neurobiológiai alapjai és 

pathofiziológiája. 

A cerebrovascularis rendszer és betegségei. 

Neuroonkológia. 

Az addiktív betegségek neurobiológiai háttere. 

Laki Kálmán DI Klinikai haemostaseológia 

Experimentális haemostaseológia 

Anyagcserebetegségek 

Hematológia 

Vascularis biológia 

Vascularis patophysiológia 

Klinikai kardiológia 

Experimentális kardiológia 

Molekuláris biológia 

Klinikai laboratóriumi diagnosztika 

Klinikai pszichológia 

Klinikai nefrológia 

Táplálkozás- és Élelmiszertudományi 

DI 

Táplálkozástudományi program 

Funkcionális élelmiszerek egészségmegőrző 

szerepe 

Ételintoleranciák, ételallergia 

Makronutriensek szerepe fiziológiai és patológiai 

folyamatokban 

Mikronutriensek szerepe fiziológiai és patológiai 

folyamatokban 

Anyagcserebetegségek 

Táplálkozás- és élelmiszer marketing 

Epidemiológia módszertana és táplálkozás 

epidemiológia 

Gastroenterológiai daganatok és a táplálkozás 

összefüggése 

Táplálkozással összefüggő betegségek 

Obesitas és táplálkozás 

Élelmiszer mikrobiológia 



 

A javasolt irodalmat és/vagy tematikát a doktori iskolák tanácsa határozza meg és bocsátja a 

jelölt rendelkezésére (ld. 14.§ (4)). Indokolt esetben más doktori iskola listájáról is választható 

főtárgy. A javasolt melléktárgyak listája elérhető az egyes doktori iskolák honlapján és 

képzési tervében. Tekintve az orvostudományi területen PhD képzésben részt vevő jelöltek 

különböző tanulmányi, ill. szakmai hátterét, kutatási területét, a javasolt listától az illetékes DI 

vezetése, ill. a tudományterületi doktori tanács mindkét tárgy kijelölésekor eltérhet. 

 

 


