SZTE Földtudományok Doktori Iskola (FDI) – 4 éves PhD képzésre vonatkozó –
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Jelen szabályzat a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.
19.) Kormányrendeletet, valamint a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatának (http://www.u-szeged.hu/dokint/dokumentumok/szabalyzatok) (EDSZ) rendelkezéseit egészíti ki és alkalmazza, csak az FDI-re vonatkozó specifikus információkat és követelményeket
tartalmazza. Érvényes 2016.08.31-től:
– a felvett doktorandusz hallgatókra,
– az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók számára.
Az FDI honlapja (http://www.geosci.u-szeged.hu/foldtudomanyok-doktori) tartalmazza az iskola működésével kapcsolatos összes általános és aktuális információt.
I. Alapok
– Az FDI tudományterülete természettudomány, tudományága földtudomány, képzési ága föld- és
földrajztudomány, képzésre és a fokozat odaítélésére földtudomány tudományágban jogosult.
– Az FDI tanácsának összetételére, feladataira és működési rendjére irányadó az EDSZ.
II. Fokozatszerzés
‒ Lebonyolítására irányadó az EDSZ.
– Annak a jelöltnek, akinek a témája tudományos határterületen mozog és doktori eljárásra történő
jelentkezését az FDI tanácsa elfogadja, előzetes munkahelyi vita lebonyolítását javasolja.
III. Idegen nyelvek ismerete
Az előírt két nyelv közül az egyiknek az angolnak kell lennie.
IV. Értekezés, tézisek
– Az értekezésnek alapvetően földtudományi és/vagy földrajztudományi kérdéskört kell tárgyalnia,
amit az FDI tanácsa az 1. szemeszter végéig hagy jóvá.
– A magyar/angol nyelvű értekezés terjedelme max. 120 oldal lehet a legalább 6 oldalas angol/magyar összefoglalóval együtt, mellékletek nélkül (formai követelmények: A4, 1 sorköz, 3-2-2-2 cm
margó, 1 lap – 2 oldal, 12 betűméret – Times New Roman).
‒ Az értekezés végén szerepelnie kell egy nyilatkozatnak, amelyben a témavezető szakmai szempontból támogathatónak ítéli meg az értekezés anyagát.
– Az értekezéshez a szabályok szerinti tézisfüzetet kell készíteni (formai követelmények: min. 10,
max. 16 oldal, A5, 1 sorköz, 2-2-2-2 cm margó, 1 lap – 2 oldal, 10 betűméret – TNR).
– A társszerzők a mellékelendő szokásos tartalmú nyilatkozaton túl arról is nyilatkoznak, hogy az
érintett publikáció(ka)t PhD fokozatszerzési célra ők eddig nem használták fel, és ezután sem fogják felhasználni.
V. Tudományos tevékenység elbírálása
A jelölt publikációs listájának minősítését az FDI tanácsa végzi el. A listának tartalmaznia kell:
– Legalább 3 db elsőszerzős, a doktori iskola tudományterületéhez illeszkedő folyóiratban vagy
gyűjteményes kötetben szakmailag bírált cikket/fejezetet (közülük legalább 1 db angol nyelvű és legalább
1 db szerepel a Scopus listájában).
VI. Finanszírozás
A nem állami ösztöndíjas hallgatók költségtérítést fizetnek, melynek összege szemeszterenként minimum
100.000 Ft*, összegét az FDI tanácsa állapítja meg a kutatási feladat eszköz és anyagigényétől függően.
*2017.02.01-től 500.000 Ft a 2016 után felvettekre vonatkozóan, amelyből az FDI tanácsa indokolt esetben engedményt adhat. Az engedmény mértékéről az FDI tanácsa dönt.
VII. A témavezetés szabályozása
A témavezetőnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

-

legalább PhD vagy kandidátusi (CSc) fokozattal rendelkezik. A fokozatszerzést követően legalább
3 évnek el kell telnie, hogy az adott oktató/kutató egyéni témavezető lehessen;
az SZTE-n határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak csak társtémavezetők lehetnek egy olyan
témavezető mellett, aki az SZTE-n határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik;
a három évnél rövidebb ideje szerzett fokozat esetén az oktató/kutató csak társtémavezető lehet egy
olyan témavezető mellett, aki megfelel minden kritériumnak;
kutatásait a földrajz, földtudományok vagy az ezekhez kapcsolódó társtudományok területén folytatja;
korábban sikeres (végzettség vagy fokozat megszerzésével záruló) témavezetői tevékenységet folytatott MSc vagy PhD képzésben (és ezt igazolja a témavezetett hallgatói névsorával, a megszerzett
fokozat megjelölésével), vagy kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkezik (amelyet a publikációs listájával, valamint válogatott publikációi megadásával igazol).

