Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
Doktori Iskola
A doktori eljárás menete a jelentkezéstől a védésig
(tanulmányait 2016. szeptember előtt megkezdett és abszolutóriummal végzett doktorandusz
esetében)
I. Jelentkezés, feltételek:
A szervezett és egyéni képzésben részt vevő hallgató a hatodik szemeszter (vagy az összes
tanulmányi kötelezettség teljesítése után) kikérheti abszolutóriumát. Az abszolutórium kikérését a
doktori programkoordinátornál és a PTE MK Tanulmányi Osztályon egyidejűleg kell kérni.
Az abszolutórium teljesítésébe beletartozik a mestermunka elkészítése. A mestermunkát a
témavezető hagyja jóvá (a jóváhagyást az indexbe bejegyzi). Az abszolutórium további feltétele a
kötelező gyakorlati és az elméleti kurzusok maradéktalan teljesítése (min. 180 kredit értékben) és az
értekezés témavázlatának elkészítése. A tanulmányi kötelezettségek teljesítését a doktori
programkoordinátor tartja számon. Az értekezés témavázlatát a témavezető kézjegyével ellátva hagyja
jóvá. Minden feltétel teljesítése esetén az abszolutórium kiadásának engedélyezése a témavezető
kompetenciája. Az abszolutóruim annak dokumentuma, hogy a jelölt a képzés minden tanulmányi
kötelezettségének eleget tett, beleértve a mestermunka és a doktori értekezés témavázlatának
elkészítését is.
II. A doktori eljárás hivatalos elindítása kérelmezés útján:
Az eljárás megindítását írásban kell kérvényezni. A kérelem a PTE MK Doktori Iskola Doktori
Tanácsához nyújtandó be.
Mellékelni kell:
- kérvény (levél formájú) a Doktori Tanácsnak címezve
- adatlap
- szakmai életrajz
- értekezés témavázlata – terjedelem: min. 3 oldal (6000 leütés) + irodalomjegyzék
- témavezető előzetes véleménye a témáról
- abszolutórium másolata
- egyetemi diploma másolata
- középfokú és alapfokú idegen nyelvek ismeretének igazolása, illetve ezek ekvivalenciái
- mestermunka fotó- vagy egyéb jellegű dokumentációja (képzőművészeknek)
- befizetendő az eljárási díj: 150.000 Ft
- A pályázat összefűzve, 1 példányban nyújtandó be.
Az eljárás elindításától számított 2 éven belül adható be a doktori disszertáció.
A jelölt a témavezetőjével való folyamatos konzultáció mellett a disszertáció témájához kapcsolódó
területről választott teoretikus konzulenssel is együttdolgozhat.
II. Doktori szigorlat:
A jelölt a szigorlati bizottság előtt a munkaprogramjához kapcsolódó művészeti szakterület
műveléséhez szükséges átfogó elméleti ismereteiről ad számot.
Képzőművészeknél a szigorlathoz kapcsolódó kiállítás/bemutató Művészeti Kar aulájában vagy egyéb
helyszínen kerül megrendezésre. Zeneművészeknél a doktori koncert bemutatása a Liszt Ferenc
Hangversenyteremben illetve külön kérelem alapján külső helyszínen valósulhat meg.
III. Doktori értekezés:
A disszertáció formai kritériumait figyelembe véve (lásd honlapon) 2 példányban bekötve, és pdf
formában elektronikusan elküldve kéri a Doktori Iskola. A doktorijelölti jogviszony (2. év) végéig
legfeljebb.
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IV. Bírálat:
A Doktori Tanács az értekezést kiadja két külső opponensnek bírálatra. Ha az egyik bírálat elutasító,
akkor egy harmadik bírálót kell felkérni. Két elutasító bírálat esetén az értekezést nem lehet védésre
bocsátani.
V. A védés:
A doktori fokozat megvédése nyilvános vita során folyik. A védés a Doktori Tanács által létrehozott
védési bizottság előtt történik (elnök, a két felkért bíráló, két tag). A jelölt ismerteti az értekezés főbb
téziseit, a mestermunka koncepcióját, és elmondja írásban rögzített válaszát a bírálók kérdéseire.
Ezután válaszol a bizottsági tagok kérdéseire. A vita nyelve magyar, de a Doktori Tanács a jelölt
kérésére engedélyezheti az idegen nyelven történő védést is.
A vita után a bizottság zárt ülésen dönt, titkos szavazással. Az elnök a zárt ülés után az eredményt
nyilvánosan kihirdeti és indokolja azt. A DLA-fokozatot a sikeres védést követően a Doktori Tanács
javaslatára a PTE Doktori Bizottsága (EDB) ítéli oda. A fokozat megszerzéséhez benyújtott
műalkotások dokumentációját és az értekezést a PTE MK DI archiválja.
Sikertelen eljárás után új eljárás leghamarabb két év elteltével, egyazon programban legfeljebb egy
alkalommal kezdeményezhető.

2

