PTE Pszichológia 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.
A Doktori Iskola
1.§ (1) A Doktori Iskola adatai
Név: Pszichológia Doktori Iskola
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Vezető:
Prof. Dr. László János
Törzstagok: Prof. Dr. Baráth Árpád
Prof. Dr. Bereczkei Tamás
Prof. Dr. Erős Ferenc
Prof. Dr. Fekete Sándor
Prof. Dr. Kiss Enikő
Prof. Dr. László János
Prof. Dr. Péley Bernadette
Dr. Révész György
Titkár: Velősy Anita
Titkárság címe: PTE BTK, Pszichológia Intézet,
7624
s, Ifjúság útja 6.
Doktori iskola honlapcíme: http://pszichologia.pte.hu/menu/21

II.
A doktori iskola szervezeti felépítése
1.§ (1) A doktori iskola hat programot működtet.
Evolúciós- és Kognitív Pszichológia Doktori Program
Elméleti Pszichoanalízis Doktori Program
Fejlődés- és Klinikai Pszichológiai Doktori Program
Személyiség- és Egészségpszichológiai Doktori Program
Szociálpszichológia Doktori Program
Alkalmazott Pszichológia Doktori Program
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(2)A DI Tanácsát a programvezetők és a témavezetők képviseletében egy (kettő)
témavezető alkotják
Programvezetők:

Prof. Dr. László János
Prof. Dr. Bereczkei Tamás
Prof. Dr. Erős Ferenc
Prof. Dr. Kiss Enikő
Prof. Dr. Péley Bernadette
Dr. Révész György

Témavezetők képviseletében:
Dr. Lábadi Beatrix, Dr. Vincze Orsolya
PhD hallgatói képviselő: Gyuricza Gergely
Titkár: Velősy Anita
(3) A DI tanácsa szükség szerint, de a tanévben legalább kéthavonta ülésezik.
Összehívását a DI vezetője kezdeményezi. A tanácsot a tagok egyharmadának írásbeli
kérésére két héten belül össze kell hívni.
(4) A DI szavazatképes, ha a tagok fele plusz egy fő jelen van. A DI tagjait az
adott program egy témavezetője szavazati joggal helyettesítheti.
III.
A programvezetők és témavezetők személyének jóváhagyási rendje, részletes
feladat- és hatáskörük, kötelezettségeik
1.§ (1) A programvezetőket és törzstagokat a DI vezetője, a témavezetőket a
programvezető jelöli. Megválasztásuk a DI szavazati jogú tagjainak titkos szavazásával,
egyszerű többséggel történik.
(2) A programvezető a DI tagja. Felel a doktori program tantervének összeállításáért.
Javaslatot tesz a kurzusok meghirdetésére és az oktatók felkérésére. Javaslatot tesz a
témakiírásokra és a témavezetőkre. A programjában benyújtásra kerülő disszertációkat
előzetesen véleményezi. Javaslatot tesz a szigorlati tárgyakra és a szigorlati bizottságra.
(3) Javaslatot tesz a védési bizottság tagjaira. Részt vesz a felvételi bizottság munkájában.
A témavezető a témájára jelentkezett hallgató(k) kutatását irányítja. Írásban nyilatkozik a
témavezetésével elkészült disszertáció beadhatóságáról.

IV.
A doktori képzésre történő felvétel rendjét és követelményeit
1.§ (1) A felvételi bizottság minimum 3 tagú. A felvételi pontozása a korábbi
teljesítmények és a kutatási program, valamint a szóbeli meghallgatás pontozása alapján
történik.
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(2) A pontszám 0-10 pont odaítélésével történik mind a korábbi teljesítmény és kutatási
program, mind a szóbeli meghallgatás esetében. A maximálisan elérhető pontszám tehát:
20 pont. Minden felvételi napon az aznap felvételizettek pontszámát közölni kell.
(3) Az aktuális felvételivel kapcsolatos információk a BTK kari honlapon találhatók:
http://www.btk.pte.hu/menu/109/107
1.
A DI tanulmányi rendje és követelményei
1.§ (1) A doktori programok tantervei az alábbi honlapon találhatók:
http://pszichologia.pte.hu/menu/47/21

2.
A nappali ösztöndíj feltételei
(2)
A nappali ösztöndíj feltétele minimum heti három munkanap eltöltése a PTE BTK
Pszichológiai Intézetében. A nappali ösztöndíj ideje alatt a hallgató maximum napi 4 órás
mellékállást vállalhat, illetve a doktori képzésen kívül szakképzésben vagy más nappali
képzési formában nem vehet részt. Ezek alól a feltételek alól kivételes esetben a
programvezető javaslatára a DI tanácsa felmentést adhat.

V.
Az egyéni felkészülők fokozatszerzési eljárásra
bejelentkezésének elfogadási rendje
1.§ (1) Az egyéni felkészülők befogadásáról a DI tanácsa egyszerű többségi szavazással
dönt. A jelentkezés feltétele doktori iskola publikációs minimum követelményei
kétszeresének teljesítése és a doktori szigorlatra bocsátás feltételeinek teljesítése.
(2) A befogadott egyéni felkészülő számára a DI témavezetőt jelöl ki, aki a disszertáció
tartalmáról és a szükséges javításokról és kiegészítésekről nyilatkozik, a disszertáció
benyújtásáig a kutatómunkát irányítja, valamint a szigorlati tárgyakról, a szigorlati
irodalomjegyzékről és a disszertáció beadhatóságáról nyilatkozik.
(3) A fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezést, a szigorlati tárgyakat és a szigorlati
tételeket, a szigorlati és védési bizottságokat a DI tanácsa a témavezető javaslata alapján
nyílt szavazással, egyszerű többséggel hagyja jóvá.
VI.
Publikációs és szigorlati követelmények
1.§ (1) A doktori szigorlat főtárgyból és melléktárgyból áll, amelyeket a doktori iskola
tanácsa jelöl ki a jelölt témájának megfelelően. A szigorlati irodalomjegyzéket, miután a
témavezető és a programvezető ellenőrizte, ugyancsak a DI tanácsa hagyja jóvá.
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VII.
A végleges dolgozat (és tézisek) benyújtásának feltételeit, tartalmi, formai,
terjedelmi követelményei
1.§ (1) A disszertációnak eredeti kutatásokról kell beszámolnia. A szerzőnek
plágiumnyilatkozatot kell tennie. A dolgozat eredményeit be kell ágyazni a hazai és
nemzetközi szakirodalomba.
(2) Minimális terjedelme a mellékletek nélkül 6 ív maximum8 ív (1 ív = 40.000 n),
amitől a témavezető és a programvezető javaslatára a DI engedélyével el lehet térni.
Kelt: Pécs, 2013. június 26.
Dr. László János s.k.
iskolavezető

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 983/2013. (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
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