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1. Á l ta l á n o s t u d n i v a l ó k
Ezen kiadvány célja, hogy átfogóan bemutassa a Debreceni Egyetem
Közgazdaságtudományi Doktori Iskoláját és a legfontosabb tudnivalókat.
Részletesebb információkért kérjük, forduljon az ügyintézıkhöz, illetıleg
látogassa a kiadvány 2. fejezetében található weboldalakat!

1.1. A Doktori Iskola általános adatai
A Doktori Iskola neve és címe

Debreceni Egyetem
Közgazdaságtudományi Doktori
Iskola (rövid név: DE KDI)
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52-416-580/77041
Fax. 52-419-728

Tudományterület megnevezése

Társadalomtudományok

Tudományág

Közgazdaságtudományok

Doktori Programok száma és
neve

Egy doktori program
„Versenyképesség, Globalizáció,
Regionalitás” elnevezéssel

Mesterképzések megnevezése

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterképzési szak, valamint
Vezetés és szervezés mesterszak

Doktori Iskola vezetıje

Prof. Dr. Makó Csaba, egyetemi tanár

A doktori iskola önálló, saját
holnapjának címe

http://www.doktori.econ.unideb.hu
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1.2. Az ügyintézés rendje
Az alábbiak szerint fordulhat munkatársainkhoz:

Kovács Enikı – doktori titkár (általános információk, tanulmányokkal, órarenddel,
képzéssel kapcsolatos ügyek, doktori rendezvények, NEPTUN-rendszerrel
kapcsolatos kérdések, beiratkozással/regisztrációval, leckekönyvvel kapcsolatos
problémák, képzési költséggel, képzési költség befizetésével kapcsolatos kérdések)
doktori@econ.unideb.hu, 52-416-580/77041-es mellék. Fax: 52-419-728, iroda: C/13.
(Telefonos és személyes ügyintézés esetén érdemes elızetesen e-mailben idıpontot
egyeztetnie.)

Hatvani Tímea – tanulmányi ügyintézı (diákigazolvány-ügyintézés)
timea.hatvani@econ.unideb.hu, 52-416-580/77031-es mellék, iroda: A/18

[3]

1.3. A Doktori Iskola program célkitőzései, felépítése
A doktori program célja tehát az, hogy olyan közgazdasági szakembereket, kutatókat
képezzen, akik a világgazdaság, a nemzetközi üzleti élet tendenciáinak, valamint a
Közép és Kelet Európa regionális fejlıdésének kutatásában magas szintő
tudományos jártassággal rendelkeznek, ismerik ennek szakirodalmát és módszereit,
képesek e tudományterület új eredményekkel gazdagító mővelésére és önálló
kutatására. A program elsısorban azoknak szól, akiket a mai világgazdasági fejlıdés
tendenciái és ennek regionális, hazai hatásai érdekelnek, akik ezen tendenciák
elemzése alapján a gazdaság különbözı szféráiban képesek a gazdasági
alkalmazkodás, az üzleti tevékenység fejlesztésének elemeit feltárni, megfogalmazni.
A program tárgyai két nagy csoportra oszlanak: az alapozó és látókör-bıvítı (s
egyben kötelezı) tárgyakra, valamint a szakmai (s egyben választható) tárgyakra.
Az alapozó és látókör-bıvítı tárgyak között a Makro- és Mikroökonómia (amelyeket
Julius Horvath és Kapás Judit gondoz), valamint a Kutatásmódszertan és a
Statisztika-ökonometria (elıbbi Láng Eszter utóbbi Kormos János gondozásában)
mellett az Összehasonlító gazdaságtant és a Globalizáció közgazdaságtanát
találhatjuk, amelyeket olyan neves kutató oktat, mint Csaba László.
A doktori program képzési és kutatási tematikája a program címében foglalt három
nagy csomópont - a globalizáció, a versenyképesség és a regionalitás -- köré
csoportosulnak.
A globalizáció témaköréhez többek között olyan tárgyak és kutatási területek
kapcsolódnak, mint a Csaba László által gondozott –Globalizáció közgazdaságtana
és az Európai Unió gazdaságtana - a Julius Horvath által irányított „Theory and
Policy in International Macroeconomics”, és a "Világgazdaságtan". Számos további
tárgy és neves oktató tartozik még ebbe a témakörbe többek között Láng Eszter,
Prugberger Tamás, Erdey László.
A versenyképességgel - a vállalatok versenyképességének tényezıivel - foglalkozik
a tárgyak és kutatási témakörök másik nagy csoportja. Ide tartozik a Makó Csaba
által gondozott Munkaügyi kapcsolatok rendszere, a Polónyi István által gondozott
Stratégiai emberi erıforrás menedzsment, a Fülöp Gyula által gondozott tárgyak - a
Globális vállalati stratégiák, és a Termelésmenedzsment, és Hámori Balázs által
oktatott Magatartásgazdaságtan. De ezek mellett számos fontos tárgyat és neves
oktatót fel lehetne sorolni, többek között : Losonci Lászlót, Kormos Jánost, Erdey
Lászlót, Kozma Andrást, Julius Horváthot, Czeglédi Pált, Ujhelyi Máriát.
A regionalitás - elsısorban a regionális fejlesztéspolitika, különös tekintettel kérdésköreivel foglalkozik a tárgyak és kutatási témák harmadik csoportja, amelyben
olyan tárgyakat kínál a program, mint a Humán erıforrások regionális fejlesztése,
amint Polónyi István oktat, Az államháztartás gazdaságtana, amit Muraközy László
tanít, és a Környezet-gazdálkodás, amit Szász Tibor gondoz, De itt is felsorolható
több további neves oktató is, többek között Fertı Imre, Károlyi Géza.
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1.4. A doktori képzés szakaszai, követelményei
I. szakasz: hallgatói jogviszony

6 féléves (halasztásokkal legfeljebb 12 féléves). Ezen képzési idı alatt a képzési
követelmények teljesítésével a doktorandusz abszolutóriumot kell, hogy szerezzen.
Az abszolutórium megszerzéséhez 180 kredit teljesítése szükséges a következık
szerint:

a) levelezı tagozaton:
 Képzés: kötelezı 20 kredit (12+8)= 6 kötelezı és kb. 4 választható tárgy
teljesítése
 Publikáció: kötelezı 30 kredit= az egyes publikálások –szakmai
besorolásuktól függıen - általában 0-15 kreditpontot érnek
 Kutató munka: 90 kredit= 6 db, a Doktori Iskola által rendezett Kutatási
Fórumon való elıadói részvétel
 Konferencia: kb. 45 kreditpont megszerzése hazai és nemzetközi
konferenciákon való elıadói részvétel, itt is szakmai besorolástól függıen
történik a kreditszám megítélése, levelezı tagozatos hallgatóknál 4-szer kell
szorozni a konferencia-krediteket.
 Oktatás: maximum 15 kredit szerezhetı oktatási tevékenységgel (nem
kötelezı)
Tehát a levelezı tagozatos PhD hallgatótól a hallgatói jogviszony alatt képzési
kreditek teljesítése, Kutatási Fórum - és konferencia részvétel, publikálás és
esetlegesen oktatási tevékenység várható el. A megszerezhetı kreditekbıl csak 180at kell teljesíteni, egyedül a képzési és publikációs kreditek száma kötelezı érvényő.

b) nappali tagozaton:






Képzés: 20 kredit (12+8)
Publikáció: 30 kredit
Kutató munka: 90 kredit (Kutatási Fórum)
Oktatás: 45 kredit
Konferencia elıadás: 10 kredit

Összesen 195 kredit szerezhetı meg, de ebbıl csak 180-at kell teljesíteni, egyedül a
képzési és a publikációs kreditek mindegyikét kötelezı teljesíteni, a többi
tanegységbıl lehet kevesebbet is.
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Az oktatásról: Az órák pénteki és szombati napokon vannak mind a nappali mind a
levelezı képzésben. A képzés rugalmas, a doktorandusz saját igényei, leterheltsége,
ideje függvényében határozhatja meg, hogy az adott félévben induló tárgyak közül
mennyit és mit kíván hallgatni. A tantárgyak 2 és 1 kreditesek. A képzés alatt 20
tanulmányi kreditet kell teljesíteni. A tárgyakat bármely tanévben teljesítheti a
doktorandusz, az alapozó tárgyakat javasoljuk az elsı évfolyamon teljesíteni. A 2
kredites tárgyak 3 konzultációs alkalmat (általában 10.30-tól 17.00-ig), míg az 1
kredites kurzusok 2 konzultációs alkalmat jelentenek félévente. Tehát jól tervezhetı a
félév.

Kutatási Fórum: Doktori Iskolánkban a doktoranduszok elırehaladásukról, az
adott idıszaki munkájukról minden félévben írásbeli és szóbeli beszámolót
tartanak. Az írásbeli beszámoló egy, a Doktori Iskola honlapjára feltöltött anyag
(mely lehet kutatási terv, cikk, cikktervezet, disszertációfejezet stb.) A szóbeli
beszámoló pedig az írásbeli anyag ismertetését jelenti. Ez a Kutatási Fórum
hangsúlyos része, ahol a doktoranduszok tanácsokat, visszajelzést kaphatnak a
Kar vezetı oktatóitól és a Doktori Iskola tagjaitól.

II. szakasz: a fokozatszerzés, doktorjelölti jogviszony
Az abszolutórium megszerzése után a jelöltnek fokozatszerzésre kell jelentkeznie.
Miután a doktorandusz fokozatszerzésre jelentkezett, doktorjelölti státuszba kerül.
A fokozatszerzés elindításától számítva 2 éven belül be kell nyújtani a végleges
doktori értekezést. A fokozatszerzés nyelvi feltétele: egyik (a) nyelvbıl államilag
elismert, legalább középfokú, komplex
vagy azzal egyenértékő honosított
nyelvvizsga, vagy nyelvszakos vagy szakfordítói oklevél. A másik (b) nyelvbıl:
élınyelvbıl letett alapfokú komplex nyelvvizsga vagy a téma mőveléséhez
szükséges holtnyelvbıl letett alapfokú komplex nyelvvizsga.
A fokozatszerzési eljárás három cselekménybıl áll:
 doktori szigorlat (mely egy szigorlati fıtárgyból és 2 melléktárgyból tartott
tudományos elıadás)
 elızetes, munkahelyi vita (a disszertáció tervezetének elızetes vitája)
 nyilvános védés: a végleges változat vitája
III. Az egyéni felkészülés
Aki egyéni képzésre jelentkezik, általában már rendelkezik tudományos-kutatói
tapasztalattal vagy esetleg más doktori iskolában már abszolutóriumot szerzett. Az
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egyéni felkészülı a felvételtıl számított egy éven belül megindítja a fokozatszerzési
eljárást. Az egyéni felkészülınek tudnia kell, hogy a Felvételi Bizottság bizonyos
tanulmányi kötelezettségek teljesítését (ami egy-két doktori kurzus végighallgatását
jelentheti elsısorban) elıírhatja. Az egyéni felkészülık csak a tanulmányi
kötelezettségek teljesítése alól kapnak részleges felmentést, de a doktori (Ph.D.)
fokozatszerzés minden követelményét teljesíteniük kell.

2.Hasznos linkek
DE Doktori Szabályzata
http://www.unideb.hu/portal/sites/default/files/togyib/doktszab2009nov_0.pdf
DE KDI
http://www.doktori.econ.unideb.hu
DE Tudományos Igazgatóság
http://www.science.unideb.hu/
Debreceni Egyetem
http://www.unideb.hu/
Országos Doktori Tanács
http://www.doktori.hu
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