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Helyszín: Szenátusi terem
Az ülés napirendje
1. Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása
2. Kitaibel Pál Multidiszciplináris Program megszüntetése a Környezettudományi Doktori
Iskolában
3. Környezettudományi Doktori Iskola működési szabályzatának módosítása
4. Informatika Doktori Iskola működési szabályzatának módosítása
5. Biológia Doktori Iskola képzési tervének módosítása
6. Fizika Doktori Iskola képzési tervének módosítása
7. Földtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása
8. Informatika Doktori Iskola képzési tervének módosítása
9. A karok, doktori iskolák 2018. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolói a doktori
képzéssel összefüggő bevételeikről, a központi és a kari elvonásokról, illetve azok
felhasználásáról, valamint a doktori iskolák működéséről
10. A 2019. évi ösztöndíjas doktorandusz létszámkeret tudományágak/karok közötti elosztása
11. Egyebek
Elnök úr tájékoztatta a Tanácsot, hogy a tudományági doktori tanácsok, illetve rektorhelyettes úr
további előterjesztéseket nyújtottak be az ülésre, melyek alapján elnök úr az alábbi napirendet
módosító javaslattal élt:
- „A Filozófiatudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása” c. napirendi pont
felvétele új, 9. napirendi pontként a Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztésében,
- „Az Irodalomtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása” c. napirendi pont
felvétele új, 10. napirendi pontként a Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztésében,
- „A Nyelvtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása” c. napirendi pont felvétele
új, 11. napirendi pontként,
- „A Történelemtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása” c. napirendi pont
felvétele új, 12. napirendi pontként,
- „Az Egyetemi Doktori Szabályzat 1. sz. mellékletének, valamint 6/2. sz. mellékletének, a
Bölcsészettudományi Kar kari szabályzatának módosítása” c. napirend felvétele új, 13.
napirendi pontként,
- „Az ÚNKP „B” keret intézményi szabályzatában meghatározott pontrendszer módosítása” c.
napirend felvétele új, 14. napirendi pontként.
Fentiek miatt a meghívóban korábban közölt 9., 10. és 11. napirendi pontok 15., illetve 16., 17.
napirendi pontként kerülnek tárgyalásra és az Egyebek napirendi pontban az alábbi előterjesztések
megvitatására kerül sor:
- Tájékoztatás a doktori képzésre történő jelentkezésekről
- Tájékoztatás a Doktoranduszok Országos Szövetsége szervezésében 2019. augusztus 15-18.
között Keszthelyen megrendezésre kerülő nyári rendezvényen való részvételi lehetőségről
A Tanács tagjai részéről a napirendi pontokhoz további javaslat nem érkezett.
Határozat: A Tanács az ülés napirendi pontjainak tárgyalását, valamint a határozathozatal rendjét
elfogadja.

Az elfogadott napirend tárgyalása
1. Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása
1.1. sz. határozat: Az EDT – az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek részére – doktori
fokozatot ítél oda:
az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács előterjesztésében
NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET

dr. Láris Liliána

állam- és jogtudományokban

(állam- és jogtudományok szakterületen)

a Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET

Sólyom Márk

történelemtudományokban

(ókortörténet szakterületen)

Merva Szabina

történelemtudományokban

(régészet szakterületen)

Kiss Csaba

filozófiai tudományokban

(etika és politikai filozófia szakterületen)

Torma Anita

filozófiai tudományokban

(fenomenológia szakterületen)

Barta János

történelemtudományokban

(kora újkori magyar történelem szakterületen)

Kranzieritz Károly

történelemtudományokban

(középkori magyar történelem szakterületen)

Tarbay János Gábor
Othman Abdullah Bakr

történelemtudományokban
történelemtudományokban

(régészet szakterületen)
(régészet szakterületen)

Ludmann Ágnes
Kou Danyang

irodalom- és kultúratudományokban
nyelvtudományokban

(olasz irodalom szakterületen)
(interkulturális nyelvészet szakterületen)

Szegedi Zoltán

nyelvtudományokban

(magyar nyelvészet szakterületen)

Szőnyi Éva

történelemtudományokban

(művelődéstörténet szakterületen)

Simkó Krisztián

történelemtudományokban

(assziriológia és hebraisztika-judaisztika szakterületen)

Polgár Balázs Dávid

történelemtudományokban

(régészet szakterületen)

Lantos Edit

filozófiai tudományokban

(művészettörténet szakterületen)

Kicsindi Edina

történelemtudományokban

(19. századi egyetemes történelem szakterületen)

Kis-Halas Judit Zsuzsanna

irodalom- és kultúratudományokban

(magyar és összehasonlító folklorisztika szakterületen)

Hendrik Nikoletta

filozófiai tudományokban

(etika és politikai filozófia szakterületen)

Hőnich Henrik
Savisko Natalia

történelemtudományokban
irodalom- és kultúratudományokban

(társadalom- és gazdaságtörténet szakterületen)
(orosz és szláv irodalmak szakterületen)

Keszy-Harmath Dániel Lóránd

nyelvtudományokban

(alkalmazott nyelvészet szakterületen)

Nagy Dániel

irodalom- és kultúratudományokban

(komparatisztika szakterületen)

Pál Zoltán Miklós

történelemtudományokban

(20. századi magyar történelem szakterületen)

Kocsis Zsuzsanna

nyelvtudományokban

(magyar nyelvészet szakterületen)

Fejérvári Boldizsár

irodalom- és kultúratudományokban

(angol-amerikai irodalom szakterületen)

Götz Andrea
Danczi Annamária

nyelvtudományokban
nyelvtudományokban

(fordítástudomány szakterületen)
(alkalmazott nyelvészet szakterületen)

Czigány Ildikó

irodalom- és kultúratudományokban

(olasz irodalom szakterületen)

Lakatos Péter

nyelvtudományokban

(alkalmazott nyelvészet szakterületen)

a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Sándor Anikó

TUDOMÁNYÁG
neveléstudományokban

SZAKTERÜLET
(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Morvai Tünde

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Tóth Tamás (co-tutelle)

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Symeonidis Vasileios (co-tutelle)

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Kinley Seden (co-tutelle)

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Tóth-Király István

pszichológiai tudományokban

(személyiség- és egészségpszichológia szakterületen)

Ágoston Csilla

pszichológiai tudományokban

(személyiség- és egészségpszichológia szakterületen)

Kovács Helena (co-tutelle)

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Pesti Csilla (co-tutelle)

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Yunga Godoy Deisi Cecibel (co-tutelle)

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

a Természettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Mona Tamás

TUDOMÁNYÁG
környezettudományokban

SZAKTERÜLET
(környezetfizika szakterületen)

Valkó Éva

matematika- és számítástudományokban

(alkalmazott matematika szakterületen)

Halász Levente

földtudományokban

(társadalomföldrajz szakterületen)

Langó Tamás
Rátkai László

biológiai tudományokban
fizikai tudományokban

(szerkezeti biokémia szakterületen)
(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)

Kukucska Gergő

fizikai tudományokban

(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)

Csernovszky Zoltán

fizikai tudományokban

(fizika tanítása szakterületen)

1.2. sz. határozat: Az EDT – az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek külföldön szerzett
doktori fokozatát honosítja:
a Bölcsészettudományi Doktori Tanács, illetve a Természettudományi Doktori Tanács
előterjesztéseiben:
NÉV
Faragó Borbála
Pálosfalvi Tamás
Vécsei Miklós László
Takács Marcell Péter

TUDOMÁNYÁG
irodalomtudományok
történelemtudományok
fizikai tudományok
fizikai tudományok

2. Kitaibel Pál Multidiszciplináris Program megszüntetése a Környezettudományi
Doktori Iskolában
2. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § t) pontja alapján javasolja a Szenátusnak a Kitaibel Pál
Multidiszciplináris Program megszüntetését, valamint az EDSZ 6. § h) pontja alapján támogatja a
Környezettudományi Doktori Iskola 2+2 éves doktori képzése tervének módosítását és a doktori iskola
2019/2020. tanévtől hatályos képzési tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon
és formában – jóváhagyásra a Szenátus elé terjeszti.
3. Környezettudományi Doktori Iskola működési szabályzatának módosítása
3. sz. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja a
Környezettudományi Doktori Iskola működési szabályzatát.
4. Informatika Doktori Iskola működési szabályzatának módosítása
4. sz. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja
az Informatika Doktori Iskola működési szabályzatát.

5. Biológia Doktori Iskola képzési tervének módosítása
5. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján a Biológia Doktori Iskola 2+2 éves doktori
képzése tervének módosítását támogatja és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos képzési
tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a
Szenátus elé terjeszti.
6. Fizika Doktori Iskola képzési tervének módosítása
6. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján a Fizika Doktori Iskola 2+2 éves doktori
képzése tervének módosítását támogatja és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos képzési
tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a
Szenátus elé terjeszti.
7. Földtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása
7. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján a Földtudományi Doktori Iskola 2+2 éves
doktori képzése tervének módosítását támogatja és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos
képzési tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a
Szenátus elé terjeszti.
8. Informatika Doktori Iskola képzési tervének módosítása
8. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján az Informatika Doktori Iskola 2+2 éves
doktori képzése tervének módosítását támogatja és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos
képzési tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a
Szenátus elé terjeszti.
9. A Filozófiatudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása
9. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján a Filozófiatudományi Doktori Iskola 2+2
éves doktori képzése tervének módosítását támogatja és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos
képzési tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a
Szenátus elé terjeszti.
10. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása
10. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján támogatja az Irodalomtudományi Doktori
Iskola 2+2 éves doktori képzése tervének módosítását, azzal egyidejűleg a Késő romantikus és kora
modern magyar irodalom doktori program és a Romantika doktori program Romantikus és kora
modern magyar irodalom (Romantic and Early Modern Hungarian Literature) doktori program
néven, illetve a Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig doktori program és a Francia
irodalom a felvilágosodástól napjainkig doktori program Francia irodalom (French literature) doktori
program néven történő összeolvadását, és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos képzési tervét
– a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a Szenátus elé
terjeszti.
11. A Nyelvtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása
11. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján a doktori iskola 2+2 éves doktori képzése
tervének módosítását, azzal egyidejűleg új, Nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet doktori
program létesítését és indítását támogatja és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos képzési
tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a
Szenátus elé terjeszti.
12. A Történelemtudományi Doktori Iskola képzési tervének módosítása
12. sz. határozat: Az EDT az EDSZ 6. § h) pontja alapján a Történelemtudományi Doktori Iskola
2+2 éves doktori képzése tervének módosítását, azzal egyidejűleg az Európai társadalomtudományok
és historiográfia program Atelier – interdiszciplináris történelem (Interdisciplinary History) doktori
program elnevezésre történő módosítását támogatja és a doktori iskola 2019/2020. tanévtől hatályos
képzési tervét – a tudományági doktori tanács által előterjesztett módon és formában – jóváhagyásra a
Szenátus elé terjeszti.

13. Az Egyetemi Doktori Szabályzat 1. sz. mellékletének, valamint 6/2. sz. mellékletének, a
Bölcsészettudományi Kar kari szabályzatának módosítása
A doktori oklevél az Egyetemi Doktori Szabályzat (EDSZ) 83. § (4) bekezdésében előírtak szerint
tartalmazza a tudományág és a szakterület megnevezését, a lehetséges besorolásokat pedig az EDSZ 1.
sz. melléklete tartalmazza. A doktori iskolák programkínálatának bővítése indokolttá teszi az egyes
tudományágakhoz rendelt szakterületek részletesebb megadását, ezért a Pedagógiai és Pszichológiai
Kar előterjesztése alapján, továbbá figyelemmel a Nyelvtudományi Doktori Iskolában létesítendő új
doktori programra, az EDSZ 1. sz. mellékletének módosítására az alábbi javaslat került a Tanács elé:
AZ EGYES TUDOMÁNYÁGHOZ TARTOZÓ SZAKTERÜLETEK
andragógia
elméleti-történeti pedagógia
gyógypedagógia
kora gyermekkor pedagógiája
neveléstudományi kutatások
nyelvpedagógia
oktatás – tanulás - egyenlőtlenségek
pedagógusképzési és felsőoktatás-kutatási
sport és egészségnevelés
szaktárgyi pedagógiák
nyelvtudományok
angol nyelvészet
alkalmazott nyelvészet
arabisztika
elméleti nyelvészet
fordítástudomány
germanisztika
indológia
iranisztika
kognitív nyelvészet
japanisztika
magyar nyelvészet
mongolisztika
nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet
ókortudomány
orosz nyelvészet
romanisztika
sinológia
skandináv nyelvészet
szlavisztika
interkulturális nyelvészet
turkológia
uráli nyelvészet és nyelvek
pszichológiai tudományok
fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
klinikai pszichológia és addiktológia
kognitív fejlődés
kognitív pszichológia
magatartás-pszichológia
megismeréstudomány
munka-és szervezetpszichológia
sport- és egészség-pszichofiziológia
személyiség- és egészségpszichológia
szocializáció és társadalmi folyamatok
(A kiemelések magyarázata: aláhúzott és bold – új szövegrész; áthúzott – törölni javasolt szövegrész; aláhúzott és bol dőlt betű (sárga
háttérszínnel kiemelve) – a kari előterjesztéshez (felsőoktatáskutatási) képest módosított szövegrész)
neveléstudományok

A Bölcsészettudományi Doktori Tanács 2019. május 30-i ülésén hozott egyhangú döntése alapján
javaslatot tett az EDSZ 6/2. sz. melléklete, a Bölcsészettudományi Kar doktori szabályzata
módosítására:
JELENLEG HATÁLYOS
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA

10. § (5) A DIT feladatai különösen:
a) véleményt nyilvánít új doktori oktatási programok létesítéséről a BDT

10. § (5) A DIT feladatai különösen:
a) véleményt nyilvánít új doktori oktatási programok létesítéséről a BDT

számára,
b) javaslatot tesz a doktori oktatási programok vezetőjének személyére,
c) dönt az elfogadott oktatási programok meghirdetéséről,
d) dönt az oktatók és témavezetők személyéről, valamint a meghirdetendő
témák elfogadásáról,
e) javaslatot tesz a BDT-nek a felvételi bizottságok összetételére,
f) dönt a doktori iskolának ítélt magyar állami ösztöndíjas helyeknek az
oktatási programok közötti elosztásáról,
g) összeállítja és a BDT elé terjeszti a doktori oktatási programok képzési
tervét és kezdeményezi annak módosításait,
h) dönt a doktori iskolán belüli oktatási program-, téma- és témavezetőváltásról, döntéséről írásban tájékozatja a kari hivatalt; ezt a jogkörét
átruházhatja a doktori iskola vezetőjére,
i) nyilvántartja a doktori iskola oktatási programjait és meghatározza azok
kutatási területeit, ezek változásáról folyamatosan tájékoztatja a kari
hivatalt,
j) előkészíti a doktori iskola szervezeti és működési szabályzatát és
továbbterjeszti a BDT-hez.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
12. §
(4) A doktori oktatási programok képzési terve tartalmazza
a) a képzésben való részvétellel megszerzendő tanegységeket,
b) a tudományos és oktatási tevékenységgel megszerzendő tanegységeket,
c) a kötelező tantárgyakat,
d) a kötelezően választható tantárgyakat,
e) a szabadon választható tantárgyakat.

6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
29. § (6) A komplex vizsgára való jelentkezéskor a jelentkezőnek be kell
nyújtania a tervezett disszertáció tárgyában készült, legalább két szerzői ív
terjedelmű írásművet.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
31. § (8) A doktori értekezést a komplex vizsgát követő három éven belül
kell benyújtani. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben
(szülés, betegség, baleset vagy más váratlan ok miatt) legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható. A jelölt írásban leadott kérelméről a BDT dönt. A
kérelmet az értekezés benyújtására előírt határidő lejárta előtt lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a különleges személyes indokot
igazoló dokumentumokat, továbbá a témavezető támogató nyilatkozatát.

számára,
b) javaslatot tesz a BDT számára doktori oktatási programok
vezetőjének személyére megbízására és felmentésére,
c) dönt az elfogadott oktatási programok meghirdetéséről,
d) dönt az oktatók és témavezetők személyéről, valamint a
meghirdetendő témák elfogadásáról,
e) javaslatot tesz a BDT-nek a felvételi bizottságok összetételére,
f) dönt a doktori iskolának ítélt magyar állami ösztöndíjas helyeknek az
oktatási programok közötti elosztásáról,
g) összeállítja és a BDT elé terjeszti a doktori oktatási programok
képzési tervét és kezdeményezi annak módosításait,
h) dönt a doktori iskolán belüli oktatási program-, téma- és témavezetőváltásról, döntéséről írásban tájékozatja tájékoztatja1 a kari hivatalt; ezt
a jogkörét átruházhatja a doktori iskola vezetőjére,
i) nyilvántartja a doktori iskola oktatási programjait és meghatározza
azok kutatási területeit, ezek változásáról folyamatosan tájékoztatja a
kari hivatalt,
j) előkészíti a doktori iskola szervezeti és működési szabályzatát és
továbbterjeszti a BDT-hez.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
12. § (4) A doktori oktatási programok képzési terve tartalmazza
a) a képzésben való részvétellel megszerzendő tanegységeket,
b) a tudományos és oktatási tevékenységgel megszerzendő
tanegységeket,
c) a kötelező tantárgyakat,
d) a kötelezően választható tantárgyakat,
e) a szabadon választható tantárgyakat.
(5) Már működő doktori programok esetében, ha a programvezető
lemondásával, felmentésével vagy más okból megüresedik a
programvezetői poszt, az illetékes doktori iskola pályázatot ír ki
annak betöltésére.
(6) A pályázatot a doktori iskola tanácsa bírálja el, és tesz javaslatot
a BDT-nek az új programvezető személyére.
(7) A kiírandó pályázat alapján az új programvezető megbízatása
legfeljebb 5 év lehet, aminek leteltével értékelni kell a program
munkáját, illetve új pályázatot kell kiírni a programvezetői poszt
betöltéséért.
(8)2 Az (5)-(7) bekezdés hatálybalépésekor programvezetői feladatot
ellátó személyek 2019. szeptember 1-jével 5 éves programvezetői
megbízatást kapnak; annak lejártával az (5) és (6) bekezdésben
leírtak alapján kell eljárni.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
29. § (6) A komplex vizsgára való3 jelentkezéskor a jelentkezőnek be
kell nyújtania a tervezett disszertáció tárgyában készült, legalább két
szerzői ív terjedelmű írásművet, továbbá igazolnia részvételét a
doktoranduszok számára szervezett digitális bölcsészet
workshopon.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
31. § (8) A doktori értekezést a komplex vizsgát követő három éven
belül kell benyújtani. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő
esetekben (szülés, betegség, baleset vagy más váratlan ok miatt)
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A jelölt írásban leadott
kérelméről a BDT dönt. A kérelmet az értekezés benyújtására előírt
határidő lejárta előtt lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a
különleges személyes indokot igazoló dokumentumokat, továbbá a
témavezető támogató nyilatkozatát.
(9) A doktori értekezést 1 db kötött és 2 spirálozott példányban kell
benyújtani. További 1 db elektronikus adathordozón tárolt példány
benyújtása kötelező, és az elektronikus változatot PDF/A
formátumban kell beadni. A nyomtatott és az elektronikus

1
az eredeti, a BDT által most módosítani nem javasolt szabályzatszövegben található sajtóhiba javítása szükséges a tartalmi módosítással
egyidejűleg
2
A BDT által előterjesztett eredeti szövegjavaslat:
(8)* A jelenlegi programvezetők 2019. szeptember 1-jével 5 éves programvezetői megbízatást kapnak; annak lejártával az (5) és (6) pontban
leírtak alapján kell eljárni.
*Átmeneti rendelkezés
3
A BDT az előterjesztésében tévesen (a „való” szó hiányával) idézte be az eredeti szabályzatszöveget, ezért annak visszaállítása szükséges.

6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
34. § (6) A disszertáció benyújtása után a bírálóbizottság elnökét és
további két tagot a BDT elnöke tájékoztatja bizottsági tagságukról a
disszertáció egyidejű továbbításával.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA

adathordozón tárolt példányok nem térhetnek el egymástól.
(10) A doktori értekezés és a tézisek nyomtatott és elektronikus
adathordozón tárolt példányainak benyújtása előtt a szerző az
EDSZ 5. számú mellékletében meghatározott „Adatlapon” a kari
hivataltól DOI azonosítót igényel.
(11) A doktori értekezést és a téziseket a szerző által aláírt
„Adatlappal” együtt kell benyújtani. Az „Adatlap”-ot az értekezés
nyomtatott változataiba kell bekötni, illetőleg az elektronikus
adathordozón tárolt példányba kell beszerkeszteni.
(12) A disszertáción kívül leadandó dokumentumokról a kari
hivatal honlapján keresztül ad tájékoztatást.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA
34. § (6) A disszertáció benyújtása után a bírálóbizottság elnökét és
további két tagot a BDT elnöke tájékoztatja bizottsági tagságukról a
disszertáció egyidejű továbbításával. A tájékoztatás (felkérés), illetve a
disszertáció továbbítása elektronikusan is történhet.
6/2. SZ. MELLÉKLET
A BTK KARI DOKTORI SZABÁLYZATA

35. § (7) A bírálóbizottság elnökét és tagjait a nyilvános vita időpontjáról
és helyéről a kari hivatal útján a BDT elnöke értesíti. A felkéréshez
csatolni kell az opponensi véleményeket, a jelölt válasza(i)t, a tézisfüzetet,
a jelölt szakmai életrajza és publikációs jegyzéke egy-egy példányát,
valamint a vita forgatókönyvét. A bírálóbizottság tagjainak a hivatalos
felkéréseket a védés napja előtt legalább 15 nappal kézhez kell kapniuk. A
nyilvános védések időpontját és helyét a kari honlapon nyilvánossá kell
tenni.

35. § (7) A bírálóbizottság elnökét és tagjait a nyilvános vita
időpontjáról és helyéről a kari hivatal útján a BDT elnöke értesíti. Az
értesítés (felkérés) elektronikus levélben, a szükséges mellékletek
csatolásával is történhet. A felkéréshez csatolni kell az opponensi
véleményeket, a jelölt válasza(i)t, a tézisfüzetet, a jelölt szakmai
életrajza és publikációs jegyzéke egy-egy példányát, valamint a vita
forgatókönyvét. A bírálóbizottság tagjainak a hivatalos felkéréseket a
védés napja előtt legalább 15 nappal kézhez kell kapniuk. A nyilvános
védések időpontját és helyét a kari honlapon nyilvánossá kell tenni.
(A kiemelések magyarázata: aláhúzott és bold – új szövegrész; áthúzott – törölni javasolt szövegrész, aláhúzott és bold dőlt betű (sárga
háttérszínnel is kiemelve) – a kari előterjesztéshez képest az EDT által javasolt szövegrész.)

13. sz. határozat: Az EDT – a fenti módosítási javaslat szerint – támogatja az Egyetemi Doktori
Szabályzat 1. sz. mellékletének, továbbá 6/2. sz. mellékletének, a Bölcsészettudományi Kar
doktori szabályzatának módosítását.
14. Az ÚNKP „B” keret intézményi szabályzatában meghatározott pontrendszer módosítása
14. sz. határozat: Az EDT – az előterjesztés alapján, a mellékelt dokumentum szerint –
módosítja az ÚNKP "B" keret intézményi szabályzatát.
15. A karok, doktori iskolák 2018. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolói a
doktori képzéssel összefüggő bevételeikről, a központi és a kari elvonásokról, illetve
azok felhasználásáról, valamint a doktori iskolák működéséről
15. sz. határozat: Az EDT a karok, doktori iskolák 2018. évi beszámolóit elfogadja és egyéges
szerkezetben, a melléklet szerint – a Bölcsészettudományi Kar pénzügyi beszámolója nélkül –
terjeszti a Szenátus elé.
16. A 2019. évi ösztöndíjas doktorandusz létszámkeret tudományágak/karok közötti
elosztása
16. sz. határozat: Az EDT megállapodott abban, hogy az előterjesztett elosztási javaslat 3. sz.
modellje szerint osztja fel az Egyetem rendelkezésére álló ösztöndíjas létszámkeretet azzal, hogy
a természettudományok, műszaki tudományok tudományterületeken továbbra is lehetséges a 3.
sz. modell alkalmazása nélküli, külön megállapodásra épülő keretelosztás.
Az EDT megállapodott abban is, hogy a Tanács elnöke írásban tájékoztatja az ODT-t, hogy
2019. július 24-én áll módjában az Egyetemnek az átcsoportosítás lehetőségéről, illetve az
esetlegesen átcsoportosítandó keretszámról ténylegesen nyilatkozni, miután a Tanács 2019. július 22-i
ülésén határoz az esetlegesen fel nem használt ösztöndíjas helyek újraelosztásáról.
17. Egyebek
- Tájékoztatás a doktori képzésre történő jelentkezésekről

-

Tájékoztatás a Doktoranduszok Országos Szövetsége szervezésében 2019. augusztus 1518. között Keszthelyen megrendezésre kerülő nyári rendezvényen (fesztiválon) való
részvételi lehetőségről

A tanácstagok megállapodtak abban, hogy ÚNKP „B” keret intézményi támogatási javaslat
jóváhagyása, valamint az esetlegesen fel nem használt ösztöndíjas helyek újraelosztása érdekében, e
két napirendi ponttal az EDT 2019. július 22-én tart ülést, az EDT 2019/2020. tanévi első ülésére
pedig 2019. szeptember 26-án 16 órai kezdettel kerül sor.

Prof. Dr. Mezey Barna
az Egyetemi Doktori Tanács elnöke

