BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
DOKTORI ISKOLA VEZETİJE
Dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár
SZAKMAI CÉLOK
A Biológia Doktori Iskola tudományos képzést biztosít kiemelkedı képességő
természettudományi, orvosi vagy agrár diplomával rendelkezı fiatalok számára, akik
pályájukat a tudományos kutatás vagy a felsıoktatás területén kívánják folytatni.
Az Iskola célja, hogy korszerő elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, és önálló kutatói
tevékenységre készítse fel azokat a fiatalokat, akik a biológia különbözı területeinek
mővelése iránt éreznek elhivatottságot.
SZAKMAI LEÍRÁSA
A Doktori Iskola három korábban akkreditált és jelenleg is mőködı biológiai doktori program
továbbfejlesztése alapján szervezıdött. Az 1993-ban akkreditált botanikai program Dr.
Borhidi Attila akadémikus, az összehasonlító neurobiológiai program Dr. Hámori József
akadémikus vezetésével kezdte el tevékenységét. 1998-ban a POTE-n mőködı
orvostudományi mikrobiológia A-programhoz kapcsolódva, Dr. Pesti Miklós egyetemi tanár
vezetésével a „mikroorganizmusok életfolyamatainak molekuláris analízise” címmel B-típusú
programként nyert akkreditációt.
A fenti három mőködı program eredményein alapul a jelenleg mőködı Biológiai Doktori
Iskola, megırizve a jogelıd programok jellegét. Ugyanakkor számos egymással kapcsolódó
kutatási téma, elméleti kurzus biztosítja az Iskolán belüli integrációt, kiszélesítve így a
lehetıségeket.
KUTATÁSI TÉMÁK/TÉMAFELELİSÖK
Botanikai program:
Programvezetı: Dr. Szabó László Gyula
Összehasonlító neurobiológia program:
Programvezetı: Dr. Gábriel Róbert
Mikroorganizmusok életfolyamatainak molekuláris analízise:
Programvezetı: Dr. Pesti Miklós
A KÉPZÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A hallgatók szakmai értékelése kreditpontos rendszeren alapul.
Ennek megfelelıen a képzés teljes idıtartama alatt 180 kreditet kell teljesíteni. Az Iskola
szabályzata részletesen megadja mikor, milyen formában teljesíthetı ez a követelmény. Így a
hallgatók az elsı négy félévben kötelezı és választható kurzusokat vehetnek fel. Emellett,
illetve ezt követıen megfelelı kreditpontokkal értékeljük az oktatási tevékenységüket,
szakirodalom feldolgozását, szaklaborban való részvételt és a publikációs tevékenységüket
egyaránt. Lehetıség van más doktori programokon vagy külföldi tanulmányok során szerzett
kreditek beszámítására is.
Az ilyen formában megszerzett abszolutórium után van lehetısége a hallgatóknak az Iskola
által meghatározott egy fı és két melléktárgyból a doktori szigorlat letételére. A kötelezı
nyelvvizsga kritériumok és az egyes programokhoz tartozó publikációs követelmények
teljesítésének igazolását követıen készíthetik el a hallgatók a doktori disszertációt, amelyet a
kari Doktori és Habilitációs Bizottság által jóváhagyott bizottság elıtt kell megvédeni.

FELVÉTELI ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELTÉTELEI
• Természettudományi, orvosi vagy agrár területen szerzett egyetemi diploma: felvételi
vizsgát tehetnek utolsó éves hallgatók is, felvételük azonban csak az egyetemi oklevél
bemutatásával válik hatályossá.
• Középfokú C típusú nyelvvizsga
• Kutatási tématerv, a doktori iskola megfelelı programja vezetıjének elfogadó értékelésével.
• Két támogató ajánlás tudományos minısítéssel rendelkezı oktatótól, kutatótól.
Valamennyi képzési formára az interneten keresztül letölthetı, megfelelı adatlap
benyújtásával lehet jelentkezni, mely a személyi adatokon felül tartalmazza a csatolandó
iratok listáját is. Az Iskola internetes tájékoztatója támpontot ad a felvételi vizsga pontozási
kritériumairól is. Így, értékeljük többek között a jeles diplomát, a szigorlatok 3,51 feletti
átlagát, OTDK-n szerzett minısítéseket, tudományos munkához kapcsolódó publikációkat és
a felvételin nyújtott teljesítményt.
TÁMOGATÁSOK/TÉRÍTÉSEK
Az államilag finanszírozott képzésben résztvevı PhD hallgató 36 hónapig jogosult az
ösztöndíjra, melynek összege jelenleg havi 93555 Ft.
Felvételi vizsgadíj, melyet a felvételi vizsgát megelızıen kell befizetni (jelenleg 9000Ft).
A fokozatszerzési eljárás külön díja jelenleg 107800 Ft.
Nem államilag finanszírozott képzésben résztvevı hallgatók költségtérítése szemeszterenként
a mindenkori pótlékalap négyszerese.
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