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Kredit összesítő 
 

   Törzskönyvi száma: 

Neve:  Születési neve: 

Egészségtudományi Doktori Iskola száma: D 171 Program és téma száma:  

   Témavezetője:  

Értekezés címe:  

 

1. Impakt Faktor (min. 2 IF) 

2 IF-on felüli nemzetközi tudományos publikációk:  

(Ahányszorosa a többlet-impakt faktor a minimális impakt faktornak,  

annyiszor 2 kredit) 

 

8/ kredit 

2. Előadások, poszterek, konferenciák (De nem társszerzőség!) 

nemzetközi: szereplésenként 0.8 kredit 

hazai: szereplésenként 0,4 kredit 

 

4/ kredit 

3. Nem kurzus jellegű külföldi tanulmányút 

hónaponként 0.1 kredit 

 

2/ kredit 

4. Kurzusokon való részvétel  

külföldi v. hazai elméleti vagy gyakorlati kurzusok 

kurzusonként max. 2 kredit 

 

4/ kredit 

5. Szakvizsga 
az érintett PhD-program tudományágába illeszkedő 

 

1,5/ kredit 

6. Felsőoktatási tevékenység 

az érintett PhD-program tudományágába illeszkedő 

 

1,5/ kredit 

7. Kutatási munkacsoport 

az érintett PhD-program tudományágába illeszkedő, 

pályázat útján elnyert kutatási munkacsoportban való részvétel  

munkacsoportonként 0,8 kredit 

 

4/ kredit 

8. PhD kurzusokon való részvétel 

min. 4 kredit 

 kredit 

 

Összesen: 

  

kredit 

*Kötelezően megszerzendő 16 kredit 

 

…………………………………………. 

Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője 

 

Kelt: Pécs, 20 
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Doktori Szabályzat 13. §, illetve 14. § szerint beszámítható előzetes,  

illetve egyéb szakmai teljesítmények: 

 

 

13. § Önköltséges doktoranduszokra vonatkozó rendelkezések  

 

(1) Az önköltséges doktoranduszok esetében szintén a szervezett PhD képzés szabályai irányadóak, azzal a 

különbséggel, hogy a doktorandusz kérésére, a bemutatott igazolások alapján beszámításra kerülhetnek a 

doktorandusz azon előzetes szakmai teljesítményei, amelyek elérése a PhD-kurzusokéval azonos szintű 

ismeretek elsajátítását feltételezi: 

 

(2) Beszámítható előzetes szakmai teljesítmények: 

a.) a disszertáció-védésre bocsáthatóság előfeltételéül megszabott minimális impakt faktoron felüli 

tudományos publikáció; mégpedig ahányszorosa a többlet-impakt faktor a minimális impakt faktornak, 

annyiszor 2 kreditpont, de maximum 8 kreditpont, 

b.) előadás, vagy poszter-bemutatás (de nem társszerzőség!) tudományos rendezvényen; mégpedig magyar-

nyelvű szereplés esetén alkalmanként maximum 0,4 kreditpont, idegen nyelvű szereplés esetén alkalmanként 

maximum 0.8 kreditpont, de mindösszesen maximum 4 kreditpont, 

c.) nem kurzus-jellegű külföldi tanulmányút; mégpedig hónaponként maximum 0.1 kreditpont, de 

mindösszesen maximum 2 kreditpont, 

d.) külföldi, vagy belföldi elméleti, vagy gyakorlati kurzus/ok/on való részvétel, mégpedig a kurzus/ok/ 

tematikájának, óraszámának, valamint "vizsgával-zárultságának" figyelembevételével, kurzusonként 

maximum 2 kreditpont, mindösszesen maximum 4 kreditpont, 

e.) az érintett PhD-program tudományágába beilleszkedő szakvizsga, maximum 1.5 kreditpont, 

f.) az érintett Doktori Iskola tudományágába beilleszkedő egyetemi oktatási tevékenység, mégpedig 

maximum 1.5 kreditpont, 

g.) az érintett PhD-program tudományágába beilleszkedő, pályázat útján elnyert kutatási támogatást élvező 

munkacsoport/ok/ban való részvétel, mégpedig munkacsoportonként 0.8 kreditpont, mindösszesen 4 

kreditpont. 

 

(3) Az egyes doktoranduszok beszámítható kreditszámát DIT javaslata alapján az EDHT állapítja meg.  

 

(4) Minimum 4 kreditet minden önköltséges doktorandusznak a PhD program keretében Karunkon 

meghirdetett kurzusokon való részvétellel kell megszerezni.  

 

14. § Egyéni felkészülő doktoranduszokra vonatkozó rendelkezések 

 

(3) Az egyéni felkészülők esetében a komplex vizsgára bocsátás egyik előfeltételének számító 16 kreditpontba 

- az alábbiak szerint - beszámításra kerülnek a doktorandusz azon előzetes szakmai teljesítményei, amelyek 

elérése a PhD-kurzusokéval azonos szintű ismeretek elsajátítását feltételezi: 

 

ld. 13. § (2) bekezdés a.) – g.) pontok 

 

(4) Az egyes doktoranduszok beszámítható kreditpontszámát az EDHT állapítja meg. Minimum 4 kreditpontot 

minden doktorjelöltnek a PhD program keretében Karunkon meghirdetett kurzusokon való részvétellel kell 

megszerezni. Ahány kreditponttal kisebb a beszámítható és a kurzusokon kötelezően megszerzendő pontszám 

a 16-nál, annyi kreditpont-értékű további kurzust kell az érintett doktorjelöltnek a komplex vizsgára bocsátás 

előtt abszolválnia. Az abszolválandó kurzusokat a doktorjelölt előképzettségének, valamint kutatási 

elképzeléseinek figyelembevételével az EDHT írja elő. 

 


