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Doktori szigorlat



feltételek: kreditszerzési követelmények teljesítése, abszolutórium megszerzése,
doktorjelölti jogviszony;
A doktori szigorlat és doktori védés időpontja lehet különböző. Védés csak
eredményes szigorlat után folytatható le, így a doktori szigorlatnak legkésőbb a védés
napján, a nyilvános vitát megelőzően meg kell történnie.

Doktori szigorlat lefolytatása védéstől eltérő napon:
 A doktori szigorlat a védéstől eltérő napon történő lefolytatásához a doktorjelölt
kérelmet nyújt be az illetékes doktori iskolához. A kérelem tartalmi és formai
követelményeit a doktori iskola szabja meg. A doktori iskola vezető támogató
aláírásával ellátott kérelmet a jelölt leadja az Orvostudományi Doktori Tanács
titkárának.
 A doktori iskola javaslata alapján az Orvostudományi Doktori Tanács jelöli ki a
doktori szigorlat elnökét és tagjait, valamint a szigorlati tárgyakat.
 A kérelem elfogadásáról, a kijelölt tárgyakról és a bizottságról az Orvostudományi
Doktori Tanács értesíti a doktorjelöltet, illetve felkéri a bizottság tagjait.
 A szigorlat időpontját a jelölt egyezteti a bizottság tagjaival, illetve a PhD előadóval.
Kérjük, hogy a lehetséges időpontokat először a PhD előadóval egyeztessék, mivel
egy napra egy esemény szervezése lehetséges! A helyszínt a bizottság elnökével
szükséges egyeztetni, majd arról tájékoztatni kell a PhD előadót (részt vesz a
szigorlaton) és a bizottság további tagjait. A doktori szigorlatot a doktori iskola
honlapján legalább 1 héttel annak időpontja előtt a doktori iskola titkára meghirdeti.
Doktori szigorlat védéssel egy napon:
 Nincs szükség külön kérvényre, a szigorlatra történő jelentkezés az eljárásra
bocsátáshoz szükséges anyagok beadásával automatikusan megtörténik.
 Az illetékes doktori iskola javaslata alapján a Doktori Tanács jelöli ki a doktori
szigorlat elnökét és tagjait, valamint a szigorlati tárgyakat. Ilyenkor a szigorlatoztatók
egyben a védési bizottság tagjai, a szigorlati és a védési bizottság elnöke alapesetben
ugyanaz a személy.
 Az időpont és helyszín ugyanúgy történik, mint az előző esetben. Ugyanakkor itt az
időpont egyeztetésekor természetesen figyelembe kell venni a védés időpontjára
vonatkozó előírásokat, határidőket is. Ebben az esetben a szigorlatot nem szükséges
külön meghirdetni.
A doktori szigorlaton jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a feltett
kérdéseket, válaszokat, megjegyzéseket. A jegyzőkönyvvezető szervezése a jelölt
felelőssége.

