
Tájékoztató egyéni felkészülőknek 

 

A doktori szabályzat alapján az egyéni felkészülést kivételes esetben lehet engedélyezni, 

amennyiben a jelölt szakmai háttere ezt indokolja. Az egyéni felkészülés indokoltságáról az 

orvostudományi doktori iskolák esetében a „PhD fokozat Promóciós Bizottság” véleménye 

alapján az Orvostudományi DT dönt. (Ezt a bizottságot neveztük korábban 

Kreditbizottságnak, de a feladatkör pontosítása miatt a bizottság nevét is megváltoztattuk.)  

 

Fontos, hogy az egyéni felkészülés engedélyezéséről szóló határozat csak a képzés szervezett 

formája alól ad felmentést, ugyanakkor nem helyettesíti az eljárásra bocsátást. A támogató 

döntést követően az egyéni felkészülő doktorjelölt lesz, akinek a szabályzat alapján 1 éven 

belül be kell nyújtania az értekezését. Ennek során ugyanazon a lépéseken kell keresztül 

mennie, mint a hagyományos képzésben részt vevő felkészülőknek (előzetes vita, anyag 

benyújtása a DT-nek, stb.).  

 

Egyéni felkészülés kérvényezése esetén a következők dokumentumokat kell beadni 

(elektronikusan és papíralapon is): 

- az illetékes DI vezetője által támogatott kérelem; 

- szakmai önéletrajz; 

- publikációs lista; 

- az értekezést megalapozó tudományos tevékenység rövid összefoglalása; 

- értekezést megalapozó közlemények különlenyomata vagy kézirata. 

A kérvényt és a kapcsolódó anyagot a PhD előadóhoz kell eljuttatni (elektronikus formában a 

phd@med.unideb.hu e-mail címre), aki továbbítja a bizottság tagjaihoz. 

 

A publikációs listánál - főként külsősök esetében - nehézségbe ütközhet annak a könyvtártól 

történő beszerezése. Ezért ehhez a kérvényhez a jelölt által összeállított publikációs lista is 

elfogadható. A tervezett értekezést megalapozó közleményeiket úgyis be kell nyújtaniuk teljes 

terjedelemben a kérvény mellékleteként, emellett a hivatalos publikációs listát legkésőbb az 

értekezés előzetes vitára bocsátása előtt  be kell szerezniük. 

A publikációs listára, illetve a tudományos tevékenység összefoglalására azért van szükség, 

hogy mind a bizottság, mind pedig a DT megalapozott véleményt tudjon alkotni a szakmai 

tevékenységről, különös tekintettel arra, hogy az mennyiben köthető a Debreceni 

Egyetemhez. Világosan látni kell, hogy ki a témavezető, és a témavezető és a jelölt 

munkássága hogyan kapcsolódik. A DI vezetők támogató aláírására is amiatt van szükség, 

hogy az egyetemmel, illetve az adott doktori iskolával való kapcsolatot igazolja. 
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