Az SZTE Földtudományok Doktori Iskola (FDI) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
érvényes:
- a 2016 előtt felvettekre (I-X.)
- 2016 előtt a szervezett képzésben való részvétel nélkül beadott jelentkezésekre (VI-IX.)
Az FDI működése során az SZTE Doktori Szabályzatában (EDSZ) és az SZTE TTIK Doktori Szabályzatában (KDSZ) leírtak az irányadók
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184).
I. Alapok
Az FDI működése a színvonalas és eredményes tudományos munkát hivatott támogatni.
Az FDI művelt tudományterülete természettudomány, tudományága földtudomány, képzési ága föld
és földrajztudomány.
Az FDI doktori képzésre és a fokozat odaítélésére földtudomány tudományágban jogosult, de az
egyetemi doktori szabályzat szerint (EDSZ) az oklevélben a tudományág mellett a doktori iskola
kutatási területe is megjelölhető.
II. A doktori iskola tanácsa
LÁSD →
EDSZ (III. Fejezet)
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)
Az FDI doktori tanácsának tagjai a következők:
- az iskola vezetője
- az iskola koordinátora
- a képzési programok vezetői
- az FDI kari és egyetemi képviselője
- egy külső tag
- egy tanácskozási jogú doktorandusz
III. Szervezett doktori képzés
LÁSD →
EDSZ (IV. Fejezet) és KDSZ (III. Fejezet)
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)
IV. Az FDI képzési rendszerében alkalmazandó kreditszámítás
LÁSD →
EDSZ (4. melléklet) és Doktori (Ph.D) Kreditszabályzatok
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)
+
FDI honlap → HÍREK → FELVÉTELIZŐK FIGYELMÉBE!
(http://www.fft-geo.hu/content/159/hirek)
V. Felvétel a doktori képzésre
LÁSD →
EDSZ (IV. Fejezet) és KDSZ (III. Fejezet)
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)

VI. Fokozatszerzés
LÁSD →
EDSZ (V. Fejezet) és KDSZ (III. Fejezet)
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)
VII. Idegen nyelvek ismerete
LÁSD →
EDSZ (V. Fejezet) és KDSZ (VII. Fejezet)
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)
A jelöltnek a fokozatszerzésben a két megkívánt minősített nyelv közül az egyiknek az angolnak
kell lennie. Csak élő nyelvek választhatóak. Nem magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű jelöltek esetén az állampolgárságot adó ország hivatalos nyelve választható második idegen nyelvként.
VIII. Értekezés, tézisek
LÁSD →
EDSZ (V. Fejezet) és KDSZ (IV. Fejezet)
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)
Az értekezés végén szerepelnie kell egy nyilatkozatnak, amelyben a témavezető szakmai szempontból támogathatónak ítéli meg az értekezés anyagát.
IX. Tudományos tevékenység elbírálása
LÁSD →
EDSZ (V. Fejezet)
(http://www.sci.u-szeged.hu/doktoranduszoknak/szabalyzat?objectParentFolderId=19184)
1. A jelöltnek bizonyítania kell (pl. publikációs listájával), hogy a doktori képzés alatt folyamatosan
végzett tudományos tevékenységet.
2. A tudományos közlemények közé a lektorált folyóiratcikkek, valamint a szerkesztett könyvek
lektorált tudományos fejezetei számítanak. Az elfogadott folyóiratok listája megtalálható az FDI
honlapján: http://www.fft-geo.hu/content/21/doktori-iskola / → „Szabályzatok” link.
3. Ezekből a tudományos közleményekből a PhD fokozathoz legalább hármat kell teljesíteni, azzal,
hogy a megadott cikkek közül legalább
- 1 db első szerzős, legalább egy angol nyelvű (2013. dec. 31. előtt elindított fokozatszerzés esetén);
- ill. legalább 1 db első szerzős, legalább 1 db világnyelven íródott és legalább 1 db Scopusban
jegyzett (2014. jan. 1. után elindított fokozatszerzés esetén).
4. Az FDI tanácsa minősíti a publikációs listát.
X. Finanszírozás
LÁSD →
EDSZ (V. Fejezet) és KDSZ (V. fejezet)
A szervezett képzésben résztvevők állami ösztöndíjas, egyéb ösztöndíjas („nappali tagozat”), vagy
ösztöndíj nélküli önköltséges formában („levelező tagozat”) folytathatják a tanulmányaikat. Az ál-

lami ösztöndíj, ill. a kurzusok látogatásának, doktori témavezető segítésének lehetősége (az ösztöndíj nélküli formában) a felvételi eljárás keretében nyerhető el.
A nem állami ösztöndíjas résztvevők költségtérítést fizetnek (SZTE EDSZ 30.4), melynek összege
évente minimum 100.000, mértékét az FDI tanácsa állapítja meg attól függően, hogy a kutatási feladat eszköz és anyagigénye milyen..

