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1. A doktori program
A Doktori Iskolán belül egyetlen doktori program működik, melynek címe Versenyképesség,
globalizáció és regionalitás. A programon belül több tudományos kutatási műhely működhet,
amelyek egyben lehetséges szakosodási irányok is. Műhelyek indításáról a Doktori Iskola
Tanácsa dönt. Jelenleg a következő műhelyek működnek:
- Nemzetközi közgazdaságtani műhely. Vezetője: Szanyi Miklós MTA doktora,
egyetemi tanár
- Intézményi közgazdaságtani műhely. Vezetője: Kapás Judit egyetemi tanár
- Üzleti tudományok műhelye. Vezetője: Polónyi István egyetemi tanár
2. A doktori program felépítése
A doktori program két részből áll: egyrészt oktatási programból, másrészt tudományos
kutatómunka végzéséből és a disszertáció megírásából, azaz kutatási szakaszból. Ez a két
szakasz azonban időben nem különül el egymástól.
3. Az oktatási program
A program tárgyai két nagy csoportra oszlanak: alapozó és látókör-bővítő (s egyben kötelező)
tárgyakra, valamint szakmai (s egyben választható) tárgyakra. Az alapozó és látókör-bővítő
tárgyak célja szilárd elméleti tudás biztosítása, a kutatói képesség megalapozása. A szakmai
tárgyak a szakterületi elmélyülés lehetőségét biztosítják, s a differenciált látásmód
kialakulását segítik elő.
Az egyes szemeszterekben meghirdetett tárgyak kialakítása a hallgatói igények előzetes
felmérésén alapul (minden tárgy nem kerül meghirdetésre minden szemeszterben). A tárgyak
tematikáit és a számonkérési formát az oktató minden szemeszter elején a tantárgyi
tematikában közli a hallgatókkal. A foglalkozások látogatása kötelező.
4. Tanegység követelmények
Az abszolutórium megszerzéséhez 180 kredit megszerzése szükséges. E kreditszám több
tevékenység révén szerezhető meg.
a.) Képzés
A képzési program követelményeinek teljesítésével összesen 20 kredit szerezhető
meg. Ezen belül 12 kredit kötelező tárgyakkal, 8 kredit pedig szabadon választott
tárgyakkal, melyek vagy a DE Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájának
választható tárgyai, vagy más doktori iskolák tárgyai, vagy külföldi doktori programok
tárgyai. Más doktori iskolában szerzett kreditek elfogadásáról a Doktori Iskola
Tanácsa dönt.
b.) Tanszéki tevékenység (oktatás: gyakorlatok vezetése, dolgozatok előkészítése és
javítása) 45 kredit. Heti átlagban 6 óra oktatás két szemeszteren keresztül 15 kreditet
ér.
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c.) Kutató munka
A félévente rendezett Kutatási Fórumon felmutatott teljesítmény alapján kerül
értékelésre. Ily módon 90 kredit szerezhető meg.
d.) Publikációk: 30 kredit, konferencia-előadások: 10 kredit.
Az alábbi táblázat összefoglalja a tanegységi követelményeket:

Képzés#

Publikáció#

Oktatás

Kutató munka
(Kutatási fórum)

Konferencia
előadás

*
20 kredit

30 kredit

45 kredit

3x30 kredit

10 kredit

Megjegyzés:
a.) Összesen 195 kredit szerezhető meg, de ebből csak 180-at kell teljesíteni. De a képzési és
a publikációs kreditek mindegyikét kötelező teljesíteni, a többi tanegységből lehet kevesebbet
is. (A „#”-tel jelölt kreditek megszerzése kötelező.)
b.) A levelező képzésen résztvevő hallgatók esetében az oktatással megszerzendő kreditek
száma csak 15, ugyanakkor a konferencia-előadással megszerzendő kreditek maximális száma
45 kredit. Ez összesen 200 megszerezhető kreditet tesz lehetővé, de ebből csak 180-at kell
teljesíteni. A kötelezően megszerzendő kreditek megegyeznek a nappalai tagozatos
hallgatókéval.
A képzési kreditek elszámolása a félév végén az indexben aláírással zárul és a Neptun
rendszerben is regisztrálva van. A többi tanegység esetében az elszámolás folyamatos, a
hallgató írásbeli kérelme alapján a Doktori Iskola Tanácsa dönt a kreditek megítéléséről.
5.) A kutató munka
A tudományos kutató munka már a tanulmányi szakaszban megkezdődik. A doktoranduszok
témavezetőjük irányításával feldolgozzák tervezett témájuk szakirodalmát és elkészítik
előzetes, majd részletes kutatási tervüket és dolgoznak értekezésükön. Közben kutató
munkájuk eredményeit publikációkban is bemutatják. (A Doktori Iskola Tanácsa a
Minőségbiztosítási tervben határozza meg a publikációk értékelését.)
A program részét képezi a Kutatási Fórum, ahol a doktoranduszok számot adnak tudományos
munkájukról.
6.) Hallgatók tanulmányi munkájának értékelése
a.) Az egyes tárgyak képzése számonkéréssel zárul. A képzések során alkalmazott egyik
számonkérési forma a „házi dolgozat”, amelynek alapvető célja az, hogy kialakuljon, s
fejlődjön a doktoranduszok irodalom-feldolgozó, valamint írásbeli elemző, értékelő,
modellező és kifejező készsége. A számonkérés másik formája az órai prezentáció, amikor az
oktatóval egyezetett témában, önállóan feldolgozott ismereteikről kiselőadás formájában
adnak számot a hallgatók. A számonkérés további formája a kollokvium. A hallgatók
munkáját kiválóan megfelelt, megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel kell értékelni.
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b.) A számonkérés másik alapvető eleme a Kutatási Fórum, amelynek célja, hogy a
doktoranduszok társaik, valamint tapasztalt oktatók és kutatók előtt beszámoljanak kutatási
eredményeikről. A Kutatási Fórum az első tanévtől kezdődően valamennyi szemeszterben
megszervezésre kerül. A doktoranduszoknak kutatásaik előre haladásáról évente egy
alkalommal kell beszámolniuk az általuk választott szemeszterben, de a másik szemeszter
Kutatási Fórumán is részt kell venniük konzultációs célból. A Kutatási Fórumra a résztvevők
tudományos tanulmányt írnak és ez alapján előadást tartanak kutatási eredményeikről. A
tanulmány, illetve az előadás témavezetővel egyeztetett anyagát írásban is be kell nyújtani, ez
a Doktori Iskola weboldalára is feltöltésre kerül.
Az előadást tudományos vita követi, amely egy felkért hallgató opponensi véleményével
kezdődik. A Kutatási Fórumot a doktori program valamely vezető oktatója vezeti, s azon az
előadó jelölt témavezetője is lehetőség szerint részt vesz. Az előrehaladást a témavezető és a
Doktori Iskola egy másik, a tágabb kutatási területen jártas oktatója minősíti. A Kutatási
Fórumért kapható szóbeli és írásbeli krediteket akkor kapja meg a hallgató, ha a témavezetői
írásbeli értékelés, illetve a Kutatási Fórum adott szekciójának vezetője azt jóváhagyja,
valamint további előfeltétel, hogy az értékelést megelőző félév Kutatási Fórumán is részt
vegyen konzultációs céllal a hallgató.
c.) A hallgatók tanulmányi munkájának értékelésében meghatározó elem a doktori szigorlat.
A szigorlatra bocsátás feltétele, hogy a jelölt a rendelkezzen abszolutóriummal, azaz
minimálisan előírt kreditértéket megszerezze (tárgyak teljesítésével, publikációval, oktatással,
Kutatási Fórum- és konferencia-előadásokkal), továbbá szigorlatra csak akkor bocsátható a
jelölt, ha az értekezése munkahelyi vitára kész állapotban van, s a témavezető, illetve a KDIT
Operatív Bizottsága egyhangúan igazolta azt. Az értékelés alapja a benyújtott tézisfüzet. Az
Operatív Bizottság a témavezetői jelentés figyelembe vételével állást foglal a jelölt
publikációs teljesítményéről, ill., hogy a fokozatszerzés publikációs követelményei
teljesíthetők-e a fokozatszerzési eljárás ideje alatt.
7.) A védés
a.) A sikeres doktori szigorlatot követően a jelöltnek doktori értekezést kell benyújtani,
amelyet nyilvános vita keretében kell megvédeni.
b.) A védésre bocsátás publikációs feltétele a következő: (1) A nyilvános vita
bírálóbizottsága kijelölésének feltétele, hogy a jelölt teljesíti az (i) vagy a (ii) vagy a
(iii) pontban leírt feltételeket, az ebben a szakaszban meghatározott kiegészítésekkel:
(i) A jelöltnek van legalább kettő megjelent vagy közlésre elfogadott nemzetközi
publikációja.
(ii) A jelöltnek van legalább egy megjelent vagy közlésre elfogadott nemzetközi
publikációja és legalább további egy megjelent vagy közlésre elfogadott olyan hazai
tudományos cikke, mely az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Szakbizottsága
irányelvei szerinti legalább D kategóriás hazai tudományos periodikában vagy
kiadványban kell megjelennie; és a hazai tudományos cikk nem a Debreceni
Egyetemhez kötődő periodikában jelent vagy jelenik meg.
(iii) A jelöltnek van legalább négy megjelent vagy közlésre elfogadott hazai
tudományos cikke, mely közül legalább három tudományos cikk a doktori értekezés
témájához kapcsolódik; a hazai tudományos cikkekből legalább kettő nem a Debreceni
Egyetemhez kötődő periodikában jelent vagy jelenik meg; a hazai tudományos
cikkeknek az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Szakbizottsága irányelvei szerinti
4

legalább D kategóriás hazai tudományos periodikában vagy kiadványban kell
megjelenniük.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott publikációs követelmények az alábbi
megszorításokkal alkalmazandóak:
• publikációként kizárólag a legalább 0,5 szerzői ív (20.000 n szóközzel) terjedelmű
írások fogadhatóak el, az MTA szakbizottságai által A vagy B kategóriába sorolt
folyóiratok kivételével;
• ugyanabban a folyóiratban megjelenő írások közül legfeljebb kettő fogadható el,
mely alól kivételt az MTA szakbizottságai által A és B kategóriába sorolt
folyóiratok képeznek;
• legfeljebb két, különböző könyvrészlet is elfogadható tudományos publikációként,
amennyiben azok lektoráltak, hivatkozásokkal ellátottak, és terjedelmük legalább
0,5 szerzői ív (20.000 n szóközzel);
• társszerzős publikációk esetében a szerzőtársaknak nyilatkozniuk kell a jelölt
közreműködésének arányáról.
(3) Az (1) bekezdés tekintetében a nemzetközi tudományos folyóiratnak az olyan
kiadvány tekinthető, amely megfelel a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya
Doktori Követelményrendszerében meghatározott (Magyar Tudomány folyóirat 2010.
januári szám 87. oldal) tudományos szakmai folyóirat követelményeinek, azaz olyan
tudományos kiadvány, amelynek van szerkesztőbizottsága, a benyújtott dolgozatok
szakmai szintjét anonim szakértők véleményezik (lektorálják).
(4) Az (1) bekezdés tekintetében nemzetközi publikációnak a nemzetközi tudományos
folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos cikk vagy nemzetközi
konferencia-kiadványban teljes terjedelemben megjelent vagy közlésre elfogadott
tudományos cikk tekinthető, amennyiben a nemzetközi konferencia-kiadvány
rendelkezik a nemzetközi tudományos folyóiratra előírt feltételekkel.
(5) A publikációs követelmények formai és tartalmi teljesítése (ideértve a publikációs
jegyzék Magyar Tudományos Művek Tárába történő teljeskörű feltöltését is) a
nyilvános vita bírálóbizottsága kijelölésének előfeltétele.
c.) A doktorjelölt (szigorlatának letétele után) akkor bocsátható doktori dolgozatának
nyilvános megvédésére, ha előtte dolgozatát munkahelyi vitán megvédte, illetve a
dolgozatával összefüggésben ott kapott észrevételeknek, javaslatoknak eleget tett. A
munkahelyi védés eljárása és szabályai megegyeznek a nyilvános védésével. A munkahelyi
vitán (is) a témában elismert két minősített szakértőt kell bírálónak felkérni, akik közül az
egyik „külső” (azaz a Karral munkaviszonyban nem áll), az elnöknek egyetemi tanárnak kell
lenni.
A műhelyvitát annak időpontját legalább két héttel megelőzően a doktori iskola honlapján és a
doktori iskola szabályzatában előírt módon meg kell hirdetni, és arra elektronikus formában
meg kell hívni a Társadalomtudományi Doktori Tanács tagjait.
d.) A nyilvános vita bírálóbizottságának kijelölésére akkor kerülhet sor, ha a doktorjelölt a
doktori fokozat odaítélésének nyelvi és publikációs követelményeit teljesíti. A nyilvános vita
bírálóbizottsága kijelölésének további feltétele a műhelyvita jegyzőkönyvének, az értekezés
véglegesnek szánt változatának és az értekezés magyar és idegen nyelvű téziseinek
elektronikus formában történő becsatolása, valamint a doktorjelölt publikációs listájának a
Magyar Tudományos Művek Tárában történő naprakész feltöltése.
A nyilvános vitára legalább két héttel a nyilvános vita időpontját megelőzően meg kell hívni
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• nyomtatott formában küldött meghívóval és tézisekkel a Tudományos Igazgatóságon
keresztül a Debreceni Egyetem tudományos ügyekért felelős rektorhelyettesét,
valamint Társadalomtudományi Doktori Tanács elnökét és titkárát;
• elektronikus formában küldött meghívóval a Társadalomtudományi Doktori Tanács
tagjait.
Az értekezés hivatalos bírálója csak olyan tudományos fokozattal rendelkező elismert
szakember lehet, aki az Országos Doktori Tanács által működtetett doktori adatbázis szerint
valamely doktori iskolában törzstagként, törzstag emeritusként, témavezetőként vagy
témakiíróként megjelölésre került, vagy az MTA doktora címmel rendelkezik, vagy az MTA
tagja. A Társadalomtudományi Doktori Tanács esetileg kiemelkedő felkészültségű,
tudományos fokozattal rendelkező külföldi szakembert is kijelölhet hivatalos bírálóként
8.) Tantárgyak

A választható szigorlati tárgyak listája
Óraszám (60')
Tantárgy
Előadó
Kredit
(ALAPOZÓ ÉS LÁTÓKÖR-BŐVÍTŐ) KÖTELEZŐ TÁRGYAK (szigorlati főtárgyak)
Fejezetek a haladó nemzetközi
Erdey László
Ph.D
28
2
gazdaságtanból
A globalizáció közgazdaságtana
Szanyi Miklós
D.Sc.
28
2
Kutatásmódszertan*
Láng Eszter
C.Sc.
28
2
Makroökonómia
Julius Horvath
Ph.D.
28
2
Mikroökonómia
Kapás Judit
Ph.D.
28
2
Haladó módszertani ismeretek
Földvári Péter
C.Sc.
28
2
VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (szigorlati melléktárgyak)
A munkaügyi kapcsolatok
Makó Csaba
D.Sc.
28
2
rendszere és a gazdasági
szervezetek
A modern pénzügyi modellek
Gáll József
Ph.D
28
2
alkalmazásai
A szervezeti magatartástudomány
Ujhelyi Mária
Ph.D.
28
2
aktuális kérdései
Az agrárpolitika gazdaságtana
Fertő Imre
D.Sc.
14
2
Az államháztartás gazdaságtana
Muraközy László C.Sc.
28
2
Az Európai Unió gazdaságtana
Mustó István
PhD.
14
1
Döntéselmélet és módszerei
Losonczi László
D.Sc.
28
2
Európai és összehasonlító
Prugberger Tamás D.Sc.
14
1
munkajog
Összehasonlító közgazdaságtan
Muraközy László C.Sc
28
2
Fejezetek a modern pénzügyi
Gáll József
Ph.D.
28
2
modellekből
Fejlődés-gazdaságtan
Erdey László
PhD.
14
1
Foglalkoztatás és munkaerő-piaci
Polónyi István
CSc.
28
2
politikák
Gazdasági informatika
Kormos János
C.Sc.
14
1
Gazdasági jog
Prugberger Tamás D.Sc.
28
2
Gazdasági matematika
Kormos János
C.Sc.
14
1
Gazdasági ciklus és válságok
Muraközy László C.Sc.
28
2
Gazdaságpolitika Magyarországon Muraközy László C.Sc.
28
2
Globális vállalati stratégiák
Újhelyi Mária
C.Sc.
28
2
Közép- és kelet-európai átalakulás Szanyi Miklós
C.Sc.
28
2
a vállalatok szemszögéből
Haladó ökonometria
Földvári Péter
Ph.D.
28
2
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Hálózatosodás és regionális
klaszterek
History of Economic Thought
Humán erőforrások regionális
fejlesztése
Integráció és globalizáció
International Economic Policy
Intézményi közgazdaságtan
Környezet-gazdaságtan
Marketing
Modern vállalati pénzügyek
Nemzetközi marketing
Nemzetközi pénzügyek
Növekedéselmélet
Nemzetközi pénzügyek és
gazdaságpolitika
Paradigmaváltás a
munkafolyamatban, tanuló
gazdaság a globalizálódás
kontextusában
Regionális és szolgáltató egyetem
Regionális és helyi fejlesztés
Stratégiai emberi erőforrás
menedzsment
Stratégiai iskolák
Theory and Policy in International
Macroeconomics
Tanulógazdaság-innováció
Új intézményi pénzügytan
Vállalatelmélet
Vállalkozási jog
Világgazdaságtan
Viselkedés-gazdaságtan

Szanyi Miklós

C.Sc

14

1

Julius Horvath
Polónyi István

Ph.D.
C.Sc.

28
28

2
2

Láng Eszter
Julius Horvath
Kapás Judit
Szász Tibor
Erdey László
Gáll József
Erdey László
Julius Horvath
Czeglédi Pál
Győrffy Dóra

C.Sc.
Ph.D.
Ph.D.
C.Sc.
Ph.D.
PhD
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.

14
28
28
14
28
28
14
28
14
14

1
2
2
1
2
2
1
2
1
1

Makó Csaba

D.Sc.

28

2

Polónyi István
Süli-Zakar István
Polónyi István

C.Sc
D.Sc.
D.Sc.

14
28
28

1
2
2

Újhelyi Mária
Julius Horvath

PhD.
Ph.D.

14
28

1
2

Polónyi István
Pálosi-Németh
Balázs
Kapás Judit
Károlyi Géza
Mustó István
Hámori Balázs

CsC
Ph.D.

28
28

2
2

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
C.Sc.

28
14
28
28

2
1
2
2
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9.) Javasolt tanháló (A tanhálóban nem szereplő tanegységek esetében a kreditek
megszerzése folyamatos)
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