
PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

  

Preambulum 
   
A doktori iskola szervezeti és működési szabályzata a Bölcsészettudományi Kar Doktori 

szabályzatának melléklete, kizárólag a PTE doktori szabályzatában, habilitációs 

szabályzatában és a BTK doktori szabályzatában, habilitációs szabályzatában foglaltakkal 

együtt érvényes, ezeket egészíti ki. (A hivatkozott szabályzatok megtekinthetők a 

http://www.btk.pte.hu/menu/113/107 címen.) 
  
 

I.  Általános rendelkezések 
 

A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
1
 (a doktori iskola azonosítója 97 a 

továbbiakban IDI), történelemtudományok, néprajz- és kulturális antropológia, 

politikatudományok besorolással öt programba szerveződik: „A Kárpát-medence és az antik 

világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban”; „A Kárpát-medence és a 

szomszédos birodalmak 900-1700 között”; „Európa és a magyarság a 18–20. században”; 

„Néprajz- Kulturális Antropológia”; „A kormányzás térbeli, történeti és társadalmi dimenziói” 

akkreditált doktori képzést folytat, amelynek szabályozását a PTE Doktori Szabályzatának és 

a Bölcsészettudományi Kar Doktori Szabályzatának, valamint a PTE Habilitációs 

Szabályzatának és a PTE BTK Habilitációs Szabályzata rendelkezései szerint határozza meg
2
. 

Javaslatait, állásfoglalásait a Kari Doktori és Habilitációs Tanács (KDHT) elé terjeszti. 

Székhelye: PTE BTK 7624 Pécs, Rókus u. 2. 

A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Fischer Ferenc DSc, intézetigazgató egyetemi tanár 

Törzstagjai: 

Bagi Dániel, PhD, dr. habil. egyetemi docens, történelemtudományok 

Bebesi György PhD, dr. habil. egyetemi docens, történelemtudományok 

Fischer Ferenc DSc, egyetemi tanár, történelemtudományok 

Font Márta DSc, egyetemi tanár, történelemtudományok 

[Gyarmati György CSc (DSc folyamatban) egyetemi tanár, törzstagi jelölés 2013. 09. 30.] 

Hahner Péter PhD, dr. habil. egyetemi docens, történelemtudományok 

Kákai László PhD, dr. habil. egyetemi docens, politikatudomány 

Kisbán Eszter DSc, Professor Emerita, néprajz-kulturális antropológia 

Kupa László CSc, egyetemi tanár, politikatudományok 

[Nagy Mariann PhD, dr. habil. egyetemi docens, törzstagi jelölés 2013. 09. 30.] 

[Nagy Zoltán PhD, dr. habil. egyetemi docens, törzstagi jelölés 2013. 09. 30.] 

Ormos Mária akadémikus, Professor Emerita, történelemtudományok 

Pálné Kovács Ilona DSc, az MTA l. tagja, politikatudomány 

Sashalmi Endre PhD, dr. habil. egyetemi tanár, történelemtudományok 

Seewann, Gerhard PhD, egyetemi tanár, néprajz-kulturális antropológia  

[Sokcsevits Dénes PhD, dr. habil. egyetemi docens, törzstagi jelölés 2013. 09. 30.] 

[Tuka Ágnes PhD, dr. habil., egyetemi docens, törzstagi jelölés 2013. 09. 30.] 

Vargyas Gábor DSc, egyetemi tanár, néprajz-kulturális antropológia 

Visy Zsolt DSc, egyetemi tanár, történelemtudományok 

                                                 
1 A MAB alábbi határozatai értelmében az IDI akkreditált doktori képzést folytat 2002/5/II sz. határozata alapján, illetve a későbbi MAB 
akkreditációk eredményeként: MAB 2009/7/XIII/2/284. sz., MAB 2011/9/IX/24/2/474.sz.  
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1.  Az IDI által szervezett doktori képzésnek két formája van: teljes idejű képzésben, 

nappali munkarendben és részidejű képzésben, levelező munkarendben folyhat. Az 

iskola szervezett képzés keretében, illetve egyéni felkészülés alapján doktori (PhD) 

fokozat odaítélésére tesz javaslatot. 

 

 

2.  Az IDI rendelkezik 

a) a doktori képzés és a doktori fokozat odaítélésére vonatkozó javaslattétel együttes 

jogával; 

b) habilitációs pályázat véleményezése, és a KDHT elé terjesztése jogával; 

c) a képzésben a felvételi elbírálásában és a vizsgáztatásban való részvétel, valamint az 

oktatási foglalkozások tartásának jogával; 

 

II. A Doktori Iskola szervezeti felépítése és működése 

A Doktori Iskola működése a doktori iskola törzstagjainak, a doktori iskola 

témavezetőinek, oktatóinak, valamint meghívott hazai és külföldi oktatóknak és 

kutatóknak tevékenységén alapul. A doktori iskola törzstagjai közül kerül ki a doktori 

iskola vezetője és a programvezetők. Az iskola szakmai tevékenységét a doktori iskola 

vezetője és a Doktori Iskola Tanácsa (amelyet a Doktori Iskola törzstagjai választanak) 

szervezi és irányítja. Az Interdiszciplináris Doktori Iskola programjainak szakmai 

tevékenységét a programvezetők és a programok doktori szakbizottsága irányítja. 

 

II.1. A doktori iskola vezetője 

A doktori iskola vezetője az egyetemmel teljes idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló, 

tudományos fokozattal rendelkező egyetemi tanár törzstagok közül választható. 

(2) A doktori iskola vezetőjét a doktori iskolai törzstagok többségének a javaslatára, a 

KDHT támogatásával, az EDB választja. A doktori iskola vezetőjét a rektor nevezi ki 

legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható.  

(3) A doktori iskola vezetője 

a) irányítja a doktori iskola tanácsának tevékenységét, felel a doktori iskola tanácsa által 

hozott döntések végrehajtásáért  

b) koordinálja a doktori iskola által folytatott szakmai tevékenységet, 

c) képviseli a doktori iskolát, 

d) javaslatot tesz a doktori tanácsnak a doktori iskola fejlesztésére, 

e) felel az Országos Doktori Tanács honlapján kötelezően megjelenítendő adatok és  

dokumentumok aktuális állapotáért. 

 

 

 

II.2. A Doktori Iskola Tanácsa 

 

1.  A Doktori Iskola szakmai tevékenységét a doktori iskola vezetője a Doktori Iskola 

Tanácsának közreműködésével irányítja. A tanács munkáját titkár segíti, akit a doktori 

iskola vezetője kér fel. Javaslatait a Doktori Iskola Tanácsa a KDHT elé terjeszti. A 



doktori iskola tanácsának elnöke a doktori iskola vezetője, szavazati jogú tagjai a az öt 

programvezető (a doktori szakbizottságok vezetői), valamint programonként egy-egy 

további oktató. A doktori iskola tanácsának tanácskozási jogú tagja programonként 1-1 

doktorandusz. A programvezetőt távollétében helyettese szavazati joggal helyettesíti.  

 

2.  A Doktori Iskola Tanácsa az időszerű feladatoknak megfelelően, de évente legalább 

egyszer ülésezik. Az ülések összehívását a KDHT, az IDI Tanácsának elnöke és tagjai 

kezdeményezhetik. Az ülést az elnök hívja össze. A meghívót az írásos előterjesztésekkel 

együtt egy héttel az esedékesség előtt kell kiküldeni. 

 

Az ülés akkor döntésképes, ha szavazati jogú tagjainak 51%-a jelen van. Az ülés 

állásfoglalásait általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni, ha a 

tanács valamely tagja kéri. Döntéshez a szavazatok 66%-ot meghaladó aránya szükséges.  

 

Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a titkár állítja össze, az elnök hitelesíti. 

A jegyzőkönyvet megkapja a KDHT elnöke és az IDI tanácsának tagjai.  

 

3.  A Doktori Iskola Tanácsának feladata és hatásköre 

a) 

 Kidolgozza az iskola belső szabályzatát és követelményrendszerét az egyetemi és 

kari doktori szabályzattal összhangban; 

 

 Felügyeli a doktoranduszok tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges 

szakmai és infrastrukturális feltételek teljesülését; 

 

 Biztosítja a minőségbiztosítás korszerű elveinek érvényesítését; rendszeresen 

minőségbiztosítási jelentést nyújt be a Kari Doktori és Habilitációs Tanácsnak; 

 

 A Doktori Iskola Tanácsa dönt az iskola forrásainak felhasználásáról. Az egyes 

programok rendelkezésére bocsátott források felhasználásáért a programvezetők 

felelősek; 

 

b) a programok doktori szakbizottságának javaslata alapján 

 

 Javaslatot tesz az iskola személyi állományának összetételére, változtatására, az 

iskola vezetőjének személyére, új törzstagok akkreditálására, a témavezetők 

személyére; 

 

 Meghatározza és a doktori iskola honlapján közzéteszi a szervezett képzés 

szerkezetét, az érvényes képzési tervet, a tanulmányok rendjét és követelményeit, az 

oktatási (elméleti és gyakorlati) foglalkozások meghirdetését.
 3

 

 

 Javaslatot tesz a felvételi vizsgabizottságok összetételére, a doktorandusz hallgatók 

felvételére. A felvételi követelményekkel, a jelentkezések benyújtásával, a felvételi 

eljárással kapcsolatos részletes tudnivalókat, a doktori képzésre történő jelentkezések 

feltételeit a doktori iskola saját honlapján hozzáférhetővé teszi.  
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 Az ösztöndíjas helyek kari elosztását követően dönt a doktori iskola helyeinek belső 

elosztásáról. Az elosztás alapelve, hogy a folyamatos működés érdekében lehetőleg 

minden program évenként legalább egy ösztöndíjas helyet kaphasson. A további 

ösztöndíjas helyek elosztásában a felvételizők által elért eredmény mellett a 

programok közti rotáció elve érvényesül; figyelembe véve a jelentkezők számát is.
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Az ösztöndíjas hallgatókat a doktori programok szakbizottságai javaslata alapján a 

Doktori Iskola Tanácsa tanulmányi és kutatási kötelezettségek teljesítésén túl egyéb 

feladatokkal is megbízhatja, pl. kutatási projektekben való részvétel, oktatási és 

oktatásszervezési feladatok ellátása. 

 

 Javaslatot tesz az egyéni felkészülés alapján fokozatszerzésre jelentkező pályázó 

fogadásáról, eljárásra bocsátásáról, mellé az illetékes programvezető(k) véleményét 

kikérve témavezető(ke)t kér fel; 

 

 Javaslatot tesz a doktori szigorlat tárgyairól, a szigorlati vizsgabizottság elnökéről és 

tagjairól; a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezésről, az önálló tudományos 

munkásság elbírálásáról, a doktori értekezés előzetes vitájának igényéről, az 

értekezés opponenseiről és a bíráló bizottság összetételéről; 

 

 A Doktori Iskola Tanácsa az Egyetemi és Kari Habilitációs Szabályzattal 

összhangban ellátja a habilitációs eljárások előkészítését, az EHHB által 

engedélyezett nyilvános eljárás lefolytatásának szervezését. Mind a habilitációs 

eljárásra bocsátás kérelmét, mind a cím odaítélésére vonatkozó kari javaslatot a 

KDHT terjeszti az EHHB elé. 

 

A hiteles hallgatói nyilvántartást a PTE BTK Doktori Iroda, a pénzügyi nyilvántartást a PTE 

BTK Kari Hivatal Gazdasági és Személyügyi Osztálya és a PTE Gazdasági Főigazgatóság 

végzi. 

  

II.3. A programok doktori szakbizottságai 

 

 A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola öt programba szerveződik. 

Történelemtudományok:  

„A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az 

ókorban”;  

„A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1700 között”;  

„Európa és a magyarság a 18–20. században”,  

Néprajz- és kulturális antropológia:  

„Néprajz- Kulturális Antropológia” 

Politikatudományok:  

„A kormányzás térbeli, történeti és társadalmi dimenziói” 

 Az öt doktori program élén programvezetők állnak, akik a doktori iskola 

törzstagjai. 

 A programok szakbizottságai látják el a képzés és fokozatszerzési eljárás szakmai 

feladatait. A szakbizottság elnöke a programvezető, tagjai a programhoz 
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 Lásd felvétel a doktori képzésbe: 

http://www.btk.pte.hu/files/tiny_mce/PHD/BTK_doktori%20szabalyzat_20130626.pdf 27., 28., 29., 30., 31., 

32.§-ok 

http://www.btk.pte.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,236/Itemid,2/
http://www.btk.pte.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,236/Itemid,2/
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kapcsolódó törzstagok és témavezetők, valamint a doktoranduszok képviselője. 

Előterjesztéseit, javaslatait a szakbizottság a Doktori Iskola Tanácsa elé terjeszti. 

 

 A szakbizottságok határozzák meg a szervezett képzésbe való felvétel szakmai 

feltételeit; a doktoranduszoknak az előképzettség függvényében a doktori program 

stúdiumain kívül esetleg egyénileg előírandó tanulmányokat; 

 

 Szervezik a felvételi vizsgát, rangsorolt javaslatot tesznek a felveendő 

(ösztöndíjas és önköltséges) hallgatókra; 

 

 Meghirdetik és jóváhagyják a program doktori témáit; 

 

 Témavezetőt jelölnek ki a beiratkozott doktoranduszoknak; minden szemesztert 

megelőzően előterjesztik a szemeszter kurzustervét, a kurzusok 

vizsgakövetelményét; biztosítják az általuk meghirdetett kurzusok és vizsgáik 

lebonyolítását; 

 

 Javaslatot tesznek a doktori szigorlat tárgyaira, a tárgyak tematikájára, a szigorlati 

bizottság összetételére, a fokozatszerző értekezés opponenseinek személyére, a 

bíráló bizottság összetételére; 

 

 A szakbizottság javaslatot tesz a témavezető előzetes írásbeli támogató 

nyilatkozata alapján a fokozatszerzési eljárás elindítására, a bíráló bizottság 

(elnök, tagok, opponensek, titkár) összetételére. 

 

 Szakspecifikusan meghatározzák az egyéni felkészülés alapján fokozatszerzésre 

jelentkezők fogadásának előfeltételeit; 

 

 A Kari Doktori Szabályzattal összhangban a védési eljárás keretében a bíráló 

bizottság zárt ülésen titkos szavazással (1-5) dönt az értekezés elfogadásáról és 

szakbizottsági referálás formájában javaslatot tesz a fokozat odaítélését és 

minősítését
5
 illetően KDHT számára. 

 

 A PTE Egyetemi Habilitációs Szabályzata és a BTK Kari Habilitációs 

Szabályzata előírásainak megfelelően a doktori szakbizottságok javaslatot tesznek 

a KDHT számára a habilitációs eljárás indítására.
6
 

 

Kelt: Pécs, 2013. június 26. 
  

Dr. Fischer Ferenc s.k. 
iskolavezető 
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 A doktori fokozat minősítésének számításáról lásd a PTE Doktori Szabályzatát: 

http://www.btk.pte.hu/files/tiny_mce/PHD/13mell-doktoriszabalyzat20130801.pdf 
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 Záradék:  

 Jelen szabályzat a BTK Kari Tanácsa a 239. ülésén 961/2013. (VI. 26.) számú határozatával 

került elfogadásra. 

 

 Jelen szabályzat módosítását a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 

Kari Tanácsa 2013. október 16-i ülésén a 979/2013. (X. 16.) számú kari tanácsi 

határozatával fogadta el. A módosított szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadás 

napján lép hatályba. 

        

         Dr. Fischer Ferenc s. k. 

                    dékán 

 
  
 


