FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
DOKTORI ISKOLA VEZETİJE
Dr. Dövényi Zoltán egyetemi tanár
SZAKMAI LEÍRÁSA
A Földtudományok Doktori Iskola elıdje, a „Társadalmi-gazdasági aktivitás területei
környezeti problémái” doktori program 1994-ben került akkreditálásra a MAB által. Az ennek
jogutódjaként mőködı doktori iskola azóta is megırizte átfogó jellegét, a földtudományok
minden részterülete iránti nyitottságát, ahol a rendezı elv a különbözı természeti és
társadalmi folyamatok térbeliségének vizsgálata. A doktori iskola éppen ezért nyitott a
természet- és társadalomtudományok különbözı területeirıl érkezı fiatal diplomások elıtt,
amennyiben a földrajzi látásmódot hajlandók és képesek elsajátítani.
KUTATÁSI TÉMÁK/TÉMAFELELİSÖK
A doktori iskolában vizsgált kutatási témák tíz témacsoport köré csoportosítva szervezıdnek:
• Földtan - Budai Tamás
• Népesség- és településföldrajz - Dövényi Zoltán
• Történeti és politikai földrajz - Dövényi Zoltán
• Meteorológia, éghajlatváltozás- Geresdi István
• Természeti földrajz és tájértékelés - Lóczy Dénes
• Geomorfológia - Schweitzer Ferenc
• Terület- és településfejlesztés - Tóth József
• Regionális földrajz - Tóth József
• Turizmusföldrajz - Trócsányi András
• Kulturális földrajz - Trócsányi András
Témafelelısként közremőködnek a doktori iskola tudományos fokozattal rendelkezı belsı
tagjai, köztük a geográfusok mellett a társtudományok képviselıit (közgazdász, geológus) is
megtaláljuk.
SZAKMAI TÁRGYAK
A PhD-képzés során az elsı négy szemeszterben a hallgatók elméleti kurzusokat hallgatnak és
vizsgáznak, valamint meghatározott gyakorlati tevékenységet végeznek a kutatási témájukkal
kapcsolatban. Az utolsó két félévben elméleti képzés már nincsen, itt a hangsúly már a
doktori téma feldolgozásán van. A nem földrajzi diplomával rendelkezı hallgatóknak négy
szakmai beszámolót is teljesíteniük kell, amelyek témája átfogja a geográfia legfontosabb
alapismereteit.
A KÉPZÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A szervezett doktori képzésnek két formája van: a teljes idejő (ösztöndíjas, vagy önköltséges)
és a részidejő (fıállású munkaviszony melletti) forma. A Pécsi Tudományegyetem doktori
(PhD) fokozatot (a továbbiakban PhD-fokozat), mint elérhetı legmagasabb egyetemi
végzettséget ítél oda azon személyeknek, akikrıl megállapítja, hogy magas színvonalú, önálló
tudományos munka végzésére alkalmassá tevı elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek, és ennek alapján új tudományos eredményeket közöltek. A doktori iskola
elvárásai több lépcsıbıl állnak. Az abszolutóriumhoz a hat félév alatt 180 kreditet kell
győjteni elméleti és gyakorlati kurzusokból, kutatási tevékenységbıl. Lehetıség van más
doktori programokon, külföldi részképzésen szerzett kreditek beszámítására is. Az
abszolutórium után a fokozatszerzési eljárásban a hallgatónak egyrészt egy szakmai vizsgán

(doktori szigorlat) kell számot adnia felkészültségérıl, másrészt teljesítenie kell a publikációs
és nyelvvizsga (egy középfokú C típusú illetve egy alapfokú C típusú nyelvvizsga)
követelményeket, el kell készítenie a tartalmi és formai követelményeknek megfelelı doktori
disszertációt, illetve ezt a kari Doktori és Habilitációs Bizottság által kijelölt vizsgabizottság
elıtt meg kell védenie. Mindezen feltételek teljesülése után a doktorjelölt számára az egyetem
illetékes bizottsága ítéli oda a doktori (PhD) fokozatot.
FELVÉTELI ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELTÉTELEI
Mindkét képzési formára a megfelelı adatlap benyújtásával lehet jelentkezni. A képzésre való
felvétel lehetıségérıl az érdeklıdık az egyetemen, Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóból,
valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati
felhívásból értesülhetnek. Doktori képzésre az a személy vehetı fel, aki megfelel a felvételi
követelményeknek és sikeres felvételi vizsgát tett.
A FELVÉTEL ALAPKÖVETELMÉNYEI:
a) egyetemi végzettség (Jelentkezhetnek és felvételi vizsgát tehetnek azon utolsó éves
hallgatók is, akik tanulmányaikat késıbbi idıpontban, de még a PhD képzés elsı
szemeszterének megkezdése elıtt fejezik be, felvételük azonban csak az egyetemi oklevél
bemutatásával válik hatályossá.),
b) az alkalmasságot tanúsító ajánlás két tudományos minısítéssel rendelkezı oktatótól illetve
kutatótól,
c) A doktori iskola kijelölt témavezetıje által megvalósíthatónak értékelt kutatási tématerv,
d) egy idegen nyelvbıl középfokú nyelvvizsga.
A felvételnél és az állami ösztöndíjak odaítélésénél elınyben részesülnek a felkészültségüket
és alkalmasságukat a TTK Kari Doktori Szabályzatban foglaltak szerint bebizonyító
jelentkezık. Elınyt jelent a Tudományos Diákköri (TDK) munka, külföldi tanulmányút,
tudományos publikáció, kongresszusi tevékenység, további nyelvtudás, kimagasló tanulmányi
eredmény.
TÁMOGATÁSOK/TÉRÍTÉSEK
A nappali tagozatos hallgatók állami ösztöndíja jelenleg 93555,- Ft/hó. A doktorandusz
összesen 36 hónapig jogosult ösztöndíjra. Levelezı tagozatos hallgatók költségtérítése a
mindenkori pótlékalap négyszerese. A felvételi vizsgadíj jelenleg 9000,- Ft. A fokozatszerzési
eljárásnak külön díja van, melyet annak megkezdésekor egy összegben kell befizetni.
DOKTORI ISKOLA ELÉRHETİSÉGE
7624 Pécs, Ifjúság u. 6., E épület 501.
Németh Krisztina tudományos asszisztens
fdi@gamma.ttk.pte.hu
Szalai Gábor PhD-koordinátor
phdkoord@gamma.ttk.pte.hu
Tel.: 72/503-600/24480, 24247 fax: 72/503-600/24411
web: a http://foldrajz.ttk.pte.hu címen a „Doktoriskola” menüpont alatt

