Pannon Egyetem
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KÉPZÉSI TERV
a 2016/2017-es tanévben doktori tanulmányokat megkezdő doktoranduszok számára

Elfogadta a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tanácsa a 2016. június 13án tartott DIT ülésén.
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1.

A PhD képzés tartalmi elemei

A képzési idő 8 félév, amely a „képzési és kutatási szakaszra” és a „kutatási és disszertációs
szakaszra” különül el. A 8 félév alatt összesen 240 kreditet kell a hallgatónak teljesíteni. Az
első szakasz végén a hallgatónak „komplex vizsgát” kell tenni. A komplex vizsga letételének
feltétele, hogy a hallgató legalább 90 kreditet teljesített. A vizsga célja: értékelni a hallgató
tanulmányi és kutatási előmenetelét.
A kapcsolódó törvényi előírás szerint a doktorandusznak a komplex vizsgát követő három
éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a
képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. A
komplex vizsga letétele után veszi kezdetét a képzés második szakasza, amely négy félévig
tart. A negyedik félév végén a hallgatói jogviszony megszűnik, és a hallgató abszolutóriumot
kap, ha a GSDI szabályzatában előírt követelményeket és legalább 240 kreditet teljesítette.

2. Képzési és kutatási szakasz
2.1

Tantárgyak

A képzési időszakban a hallgatóknak az alábbi táblázatban közölt tantárgyakat kell
lehallgatniuk és a kreditet teljesíteniük.
A képzési időszak tantárgyai és kreditjei
I.FÉLÉV
Mikroökonómia I
Makroökonómia I.
Ökonometria I.
Stratégiai menedzsment
Nemzetközi menedzsment
Összesen
III. FÉLÉV
Kutatásmódszertan I.
Módszertani alkalmazások

KR.
8
8
8
8
8
40
8
8

II. FÉLÉV
Mikroökonómia II.
Makroökonómia II.
Ökonometria II.
Összesen
IV. FÉLÉV
Kutatásmódszertan II.
Melléktárgy

Összesen
16
Összesen
KREDIT MINDÖSSZESEN

KR.
8
8
8

24
8
8
16
96
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2.2

Kutatási tevékenység és beszámolók

Az első félév elején a hallgató munkatervet készít, amelyet a DIT jóváhagy. (5 kredit)
A doktorandusz hallgató félévenként kutatási tevékenységéről beszámolót tesz. (3 kredit)
1. félév:
2. félév:
3. félév:
Összesen:

5+3 kredit
3 kredit
3 kredit
14 kredit

A kutatómunka elvárt kreditértéke az első szakaszban minimum 14 kredit.
2.3

Oktatási tevékenység

Oktató munka végzésére a hallgató nem kötelezhető.
15 kontaktóra (hetente 1 óra) teljesítéséért két kreditpont adható.
A teljesített órát a tanszékvezető, témavezető igazolja.
A négy félévben a maximális kreditszám: 4 kredit/félév.
Összesen: 16 kredit
Összefoglaló táblázat a képzési- és kutatási szakasz kreditmegoszlásáról:
Megnevezés
Tanulmányi tevékenység
Kutatómunka
Kutatási- és publikációs tevékenység
Oktatómunka (nem kötelező)
ÖSSZESEN

Összesen
Kredit
%
96
64,0
14
9,3
24
16,0
16
10,7
150
100,0

3. Komplex vizsga
A komplex vizsgára bocsátás feltétele a kötelező tárgyak teljesítése (min. 90 kredit), és a
kutatási- és publikációs tevékenység 24 kreditjének megszerzése.
A komplex vizsga kettő részből áll. A vizsga első („elméleti rész”) részében a hallgató két
témakörből tesz vizsgát. A vizsga második részében a hallgató előadás formájában beszámol:
 a kutatási eredményeiről,
 a kutatási témához kapcsolódó szakirodalmi ismereteiről,
 ismerteti a „kutatási és disszertációs szakaszra” vonatkozó kutatási tervét,
 a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
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3.1

A komplex vizsga értékelése

A vizsgabizottság a komplex vizsgát külön értékeli.
Elméleti rész értékelése: summa cum laude, cum laude, rite, nem felelt meg.
Az elméleti rész értékelése beleszámít a doktori fokozat értékelésébe.
Gyakorlati rész értékelése: megfelelt, nem felelt meg.
A doktori fokozat megszerzésének feltétele, de nem számít bele a minősítésbe.
Elfogadása esetén 10 kreditet ér.

4. Kutatási és disszertációs szakasz
A hallgatónak a disszertációt három éven belül kell benyújtania. A komplex vizsga letétele
után veszi kezdetét a képzés második szakasza, időtartama négy félév.
A kutatási és disszertációs szakasz alatt teljesítendő kreditek száma: 90. Ebből kredittel
elismerhető tevékenységek a második szakaszban az alábbiak:
 Kutatómunka
 Oktatási munka
 Kutatási tevékenység

4.1

Kutatómunka:

A hallgatónak a félév végén kutatási beszámolót kell tartania a tervezett és megvalósított
feladatok összevetésével. A második szakasz egyes féléveinek kreditértékei az alábbiak:
5. félév:
6. félév:
7. félév:
8. félév:
Összesen:

4.2

5 kredit
5 kredit
10 kredit
10 kredit
30 kredit

Oktatói munka:

Oktató munka végzésére a hallgató nem kötelezhető.
Az oktatási munka elismerése az első szakaszban leírtak alapján történik. A négy félévben
maximálisan 20 kredit teljesíthető.
15 kontaktóra (hetente 1 óra) teljesítéséért két kreditpont adható.
A teljesített órát a tanszékvezető, témavezető igazolhatja.
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4.3

Kutatási tevékenység:

A kutatási tevékenység teljesítendő kreditértéke 40 kredit.

A második szakasz tartalmi elemei és kredit értékei
Megnevezés
Kutatómunka
Kutatási tevékenység
Oktatási munka
ÖSSZESEN

Összesen
Kredit
%
30
33,3
40
44,4
20
22,3
90
100,0

A PhD képzés összesített kreditértékei és tartalmi elemei
Megnevezés
Tanulmányi tevékenység
Kutatómunka
Kutatási tevékenység
Oktatási munka
ÖSSZESEN

Összesen
Kredit
%
96
40,0
44
18,3
64
26,7
36
15,0
240
100,0

A II. szakasz (nyolcadik félév) végén a hallgatói jogviszony megszűnik. A hallgató
abszolutóriumot kap, ha a GSDI szabályzatában előírt követelményeket és legalább 240
kreditet teljesített.
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5. Melléklet:
Kutatómunka értékelése
A doktorandusz a megszerezhető összes kredit legalább 26.7 %-át (64 kredit) kutatási
tevékenység, illetve ahhoz kapcsolódó tudományos eredmények révén érheti el.
A doktorandusz a képzési időszakban végzett kutatási tevékenységeiért, illetve azok
eredményeiért az alábbi kredit értékeket szerezheti meg:
- nemzetközi, referált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció
(társszerzőként is)
20 kredit
- hazai, referált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció
(társszerzőként is)
18 kredit
- nemzetközi, egyéb folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció
(társszerzőként is)
18 kredit
- hazai, egyéb lektorált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció
(társszerzőként is)
8 kredit
- nemzetközi konferencián, bíráló bizottság által előzetesen kiválasztott paper alapján tartott
előadás (társszerzőként is)
10 kredit
- hazai konferencián, bíráló bizottság által előzetesen kiválasztott paper alapján tartott előadás
(társszerzőként is)
8 kredit
- nemzetközi konferencián tartott előadás (társszerzőként is)

8 kredit

- hazai konferencián tartott előadás (társszerzőként is)

6 kredit

- részvétel nemzetközi kutatási programban (teamben)

10 kredit

- részvétel hazai kutatási programban (teamben)

8 kredit

- előadás a saját kutatási témában

5 kredit

- nemzetközi ismeretterjesztő vagy nem szakmai folyóiratban megjelent, vagy elfogadott
publikáció (társszerzőként is)
5 kredit
- hazai ismeretterjesztő vagy nem szakmai folyóiratban megjelent, vagy elfogadott publikáció
(társszerzőként is)
3 kredit
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