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A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szenátusa a
hatályos jogszabályi rendelkezések és a MAB vonatkozó határozatai alapján a
doktori képzés és fokozatszerzés szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.
1. RÉSZ
SZERVEZETI KERETEK
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.

§

(1)
A többciklusú képzési rendszerben a doktori képzés a legmagasabb egyetemi
fokozat megszerzésére történő felkészülést biztosító harmadik képzési ciklus. Az
Egyetem a hatályos jogszabályi rendelkezések és a MAB határozatok által kijelölt
művészeti és tudományterületeken jogosult doktori képzést folytatni és doktori
fokozatot odaítélni.
(2)
Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható. Az Egyetemen
a Doktori Iskola két tudományterületen (művészetek, valamint művészettörténeti
és művelődéstörténeti tudományok) ezen belül két tudomány -, illetve művészeti
ágban (zenetudomány és zeneművészet) működik. A doktori iskola
akkreditációjával az Egyetem az említett művészeti- és tudomány területeken
(azon belül művészeti és tudományágban) jogosult DLA (Doctor Liberalium Artium,
Doctor of Liberal Arts,), illetve PhD (Doctor Philosophiæ, Doctor of Philosophy)
fokozatadásra, valamint külföldön szerzett doktori fokozat honosítására.
(3)
A Doktori Iskola működését a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a
továbbiakban: MAB) jóváhagyásával folytatja. A Doktori Iskola élén a Doktori Iskola
vezetője áll, akit munkájában a Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban: DIT)
támogat. A Doktori Iskola két – zeneművészeti (DLA) és zenetudományi (PhD) –
tagozatból áll.
(4)
A doktori képzés szervezésének és a fokozat odaítélésének legfőbb szerve az
Egyetemi Doktori Tanács (továbbiakban: EDT).
(5)
Az EDT a doktori képzés szervezésével és a fokozat odaítélésével kapcsolatos
feladatokat és jogköröket átruházhatja az egyes tagozatok Doktori Tanácsaira.
II. Fejezet
A Doktori Iskola (DI)
2.

§

(1)
Doktori Iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A
törzstagok többsége egyetemi tanár. Egy személy egyidejűleg csak egy doktori
iskolában lehet törzstag. A két tudományágban működő Doktori Iskolában legalább
tizenegy törzstagnak kell lennie, tudományáganként legalább négy törzstag, akik
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többsége egyetemi tanár és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban
fejtik ki.
(2)
Az Egyetemen – két tudomány-, illetve művészeti ágban - egy Doktori Iskola
(DI) működik. A DI működését a DI vezetője irányítja. A DI vezetője az Egyetem
magas tudományos/művészeti elismertségű egyetemi tanára, akit a DI egyetemi
tanár törzstagjai közül pályázat alapján – a törzstagok többségének javaslatára és a
Szenátus véleményének meghallgatását követően – a rektor bíz meg, legfeljebb
ötéves időtartamra. A DI vezetői megbízás több alkalommal is adható.
(3)
A DI oktatói azok a tudományos/művészeti fokozattal rendelkező oktatók és
kutatók, akiket – a DI vezetőjének javaslatára – az Egyetemi Doktori Tanács (EDT)
alkalmasnak tart a DI keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok
ellátására.
(4)
A doktori téma kiírója az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve
kutató, akinek témahirdetését az EDT jóváhagyta. A doktori téma vezetője az a
tudományos/művészeti fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek
témahirdetését az illetékes programvezető javaslata alapján a Doktori Iskola
Tanácsa (DIT) jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a
témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a
doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését. Egy doktorandusznak, illetve
doktorjelöltnek egyidejűleg két témavezetője is lehet, amennyiben ezt az EDT
jóváhagyja. A témavezetőnek legalább 10 évi szakmai gyakorlattal kell
rendelkeznie. Egy témavezető egyidőben legfeljebb 5-6 doktorandusz munkáját
irányíthatja. E feltételek alól kivételes esetben az illetékes Doktori Tanács
felmentést adhat.
(5)
A DI rendszeres, részletes és nyilvános tájékoztatást ad a DI honlapján az
iskola működését illetően
a) az iskola tudományterületi, tudományági besorolásáról,
b) a megalapozó mesterszakokról,
c) a kiadandó doktori fokozatok elnevezéséről,
d) a törzstagok, oktatók személyéről és szakmai életrajzáról,
e) a nemzetközi kapcsolatokról,
f)

a képzési tervről,

g) a működési szabályzatról.
(6)
A DI rendszeres, részletes és nyilvános tájékoztatást ad a DI honlapján a
képzést illetően:
a) a felvételi követelményekről,
b) a DI-be felvettek névsoráról,
c) az oktatott tantárgyakról.
(7)
A DI rendszeres, részletes és nyilvános tájékoztatást ad a DI honlapján a
doktori iskola eredményességéről, a mindenkori jogszabályi és szabályzati
rendelkezések betartásával, az EDT határozata alapján:
(8)
A DI adminisztratív teendőit a Doktori Iskola Titkársága látja el, ahol
legalább egy, az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló titkár működik.
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A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)
3.

§

(1)
A Doktori Iskola vezetőjének munkáját segítő testületként létrehozható a
Doktori Iskola Tanácsa (DIT), amelyet a Doktori Iskola (DI) törzstagjai választanak,
tagjait pedig az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) bízza meg és menti fel. A DIT
elnöke a DI vezetője. Szavazati jogú tagjainak száma legalább 5 fő.
(2)
A DIT elnökének és tagjainak megbízatása 5 évre szól és többször is
meghosszabbítható.
(3)

A DIT feladat- és hatásköre:
a) jóváhagyja a doktori témakiírók, témavezetők és a doktori iskola oktatóinak
személyét;
b) javaslatot tesz a meghirdetésre javasolt doktori témákra;
c) jóváhagyja a doktori téma kiírója témahirdetését;
d) jóváhagyja a doktorandusz doktori témáját;
e) végzi a képzés közbeni teljesítményértékelést.
2. RÉSZ
A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TESTÜLETEK ÉS SZEMÉLYEK
III. fejezet
Egyetemi Doktori Tanács (EDT)
4.

§

(1)
Az Egyetemi Doktori Tanács (továbbiakban: EDT) a Szenátus által
létrehozott, a doktori képzés és fokozatszerzés legmagasabb szintű irányító és
döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés és a
fokozatszerzés egyetemi rendszerét, biztosítja az 1. § (1) bekezdésében foglalt
tudomány- és művészeti területek tudomány- és művészeti ágaiban odaítélendő
fokozatok nemzetközi kompatibilitását, a tudományos fokozatok jó minőségét.
Ugyanezen testület jogköre a habilitációs eljárás lefolytatása és a habilitáció
odaítélése. A habilitációs eljárás rendjéről a Habilitációs Szabályzat intézkedik.
(2)
Az EDT szavazati jogú tagjainak létszáma legalább 9 fő. Az EDT tagjainak
kiválasztása során törekedni kell mindazon tudományágak arányos képviseletére,
amelyekben az Egyetem doktori fokozat odaítélésére jogosult. Biztosítani kell,
hogy a tagok egyharmada vagy legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban az Egyetemmel. E tekintetben az Egyetem Professor Emeritusa az
Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek minősül. Az EDT-nak
tanácskozási jogú tagja a két tagozat doktorandusz hallgatóinak egy-egy, maguk
közül választott képviselője.
(3)
Az EDT szavazati jogú tagjai – a doktorandusz képviselők kivételével –
kizárólag olyan személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek.
(4)
Az EDT elnökét, a tagozatok szerinti egy-egy helyettesét, továbbá tagjait a
rektor javaslata alapján a Szenátus választja meg. A rektor a javaslatát a
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törzstagok véleményének kikérésével teszi meg. Az EDT elnökének megbízatása 5
évre szól, a megbízás többször is meghosszabbítható. Az EDT elnöke csak az
Egyetem egyetemi tanára lehet.
(5)
Az EDT a döntésre váró ügyeknek megfelelően, de évente legalább két
alkalommal ülésezik. Az EDT akkor határozatképes, ha ülésén a szavazati jogú
tagjainak többsége jelen van. Az EDT személyi ügyekben titkos szavazással, egyéb
ügyekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség
esetén az elnök (elnökhelyettes) szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyet az ülést levezető elnök hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a
jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és a hozott határozatokat. Az EDT a
határozatairól haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintetteket.
5.
(1)

§

Az EDT feladat- és hatáskörei:
a) állást foglal a Doktori Iskola működésének általános érvényű kérdéseiben,
illetőleg irányelveket állapít meg a működése számára;
b) a Szenátus részére rendszeresen értékeli az Egyetemen folyó doktori
képzést és fokozatszerzést;
c) az illetékes Doktori Tanács előterjesztésére jóváhagyja új képzési
programok ill. alprogramok indítását, valamint elismert programok ill.
alprogramok módosítását és dönt a program- és alprogramvezetők személyéről;
d) dönt a fokozatszerzési eljárások indításáról, a halasztásokról, a
kreditelismerésekről, a doktori szigorlat tárgyairól, a doktori fokozat
odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról;
e) kijelöli a doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a
hivatalos bírálókat, létrehozza a szigorlati vizsgabizottságot, továbbá
jóváhagyja – a DIT véleményének figyelembe vételével – a doktori témavezetők
és a doktori iskola oktatóinak személyét;
f) meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei
körében az első idegen nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható nyelvek
listáját;
g) a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a doktorjelölt zárt védés iránti
kérelméről;
h) véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori, illetve a
tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztéseit,
valamint a doktori iskola megszüntetésére tett javaslatát;
i) a Szenátus döntését megelőzően véleményezi és jóváhagyja a doktori
iskolák alapításának kezdeményezését, illetve a már jóváhagyott iskolára
vonatkozó módosító javaslatokat;
j)

kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási rendszerét;

k) megbízza, illetve felmenti a Doktori Iskola Tanácsának (DIT) tagjait;
l) Tudomány- és Művészeti ági Doktori Tanácsokat hoz létre Zeneművészeti
Doktori Tanács (DLA-DT) és Zenetudományi Doktori Tanács (PhD-DT) néven;
7
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m) a DLA-DT és a PhD-DT javaslatára dönt a doktori képzésekbe való felvételi
lehetőség meghirdetéséről, az intézmény számára biztosított állami doktori
ösztöndíjak tagozatok szerinti évenkénti szétosztásáról;
n) lefolytatja az egyetemi habilitációs eljárásokat és odaítéli a habilitációt;
o) a Zeneművészeti Doktori Tanács felterjesztése alapján titkos szavazással,
szigorítottan minősített többséggel (a szavazati jogú tagok 4/5-nek egybehangzó
döntésével) engedélyezi a kivételes DLA fokozatszerzési eljárás lefolytatását;
p) javaslatot tesz a Szenátusnak a költségtérítés mértékére és felhasználási
rendjére;
q) Megalkotja a Doktori Iskola működésével és a doktori képzéssel kapcsolatos
belső szabályzatokat;
(2)
A tudományági szakmai kompetenciát igénylő kérdésekben, továbbá –
különös tekintettel a d) pontban (a doktori fokozat odaítélése, honosítása és
visszavonása kivételével), valamint az e) – g) pontban foglalt feladatokra - az EDT
egyes jogosítványait átruházhatja a művészeti ági (DLA-DT), illetve a tudományági
(PhD-DT) doktori tanácsra.
IV. Fejezet
A Zeneművészeti Doktori Tanács (DLA-DT)
6.

§

(1)
A Zeneművészeti Doktori Tanács (DLA-DT) az EDT által létrehozott testület,
amely az EDT által átruházott hatáskörben a zeneművészeti tagozaton folyó képzés
megszervezésére és DLA fokozat odaítélésére illetékes.
(2)
A DLA-DT szavazati jogú tagjainak létszáma legalább 7 fő. Összetételét az
EDT összetételére és a személyi feltételre vonatkozó 4. §-ban rögzített előírások
szerint úgy kell meghatározni, hogy benne a művészeti területeken akkreditált
valamennyi képzési program és alprogram képviseletet kapjon. Más egyetemmel
közösen szervezett programok esetén biztosítani kell a társegyetem szakmai
képviseletét is. A DLA-DT tanácskozási jogú tagja a képzésben részt vevő
doktorandusz hallgatók – maguk közül választott – egy képviselője.
(3)
A DLA-DT szavazati jogú tagjai – a doktorandusz képviselő kivételével –
kizárólag olyan személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek. A
DLA-DT szavazati jogú tagjainak többségét az Egyetem tanárai és docensei
alkotják.
(4)
A DLA-DT szavazati jogú tagja lehet olyan személy is, aki az Egyetemnek
nem tanára.
(5)
A DLA-DT elnökét, helyettesét és tagjait az EDT javaslata alapján, a
Szenátus véleményét kikérve a rektor bízza meg 5 évre. A megbízatás többször
meghosszabbítható.
(6)
A DLA-DT elnöke csak az Egyetem egyetemi tanára, vagy egyetemi docense
lehet. A DLA-DT elnöke a törzstagok egyike, egyben a Doktori Iskola zeneművészeti
tagozatának vezetője.
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A DLA DT feladat- és hatáskörei
7.

§

(1) A DLA DT feladat- és hatáskörei:
a) kezdeményezheti az EDT-nál a zeneművészeti képzési programok ill.
alprogramok indítását, illetve módosítását ;
b) jóváhagyja – a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) javaslatára – a tagozaton oktatók
személyét, valamint a képzési programokban és a képzésben közreműködő
oktatók, kutatók személyében történt módosításokat;
c) az EDT által átruházott hatáskörben dönt a tagozaton folyó képzésben
történő felvételi lehetőség meghirdetéséről, a képzésbe való felvételről, az
állami doktori ösztöndíjak odaítéléséről;
d) dönt a tagozaton a fokozatszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról
(beleértve az idegen nyelvű eljárás engedélyezését, a zárt védés kérelemre
történő elrendelését) és a doktori szigorlat tárgyairól;
e) dönt a tagozaton – a szigorlati bizottság és a bírálóbizottság értékelése
alapján – a művészeti fokozat (DLA) odaítéléséről vagy az eljárás
sikertelenségéről, illetve egyéb okból megszakadt eljárások lezárásáról;
f) dönt a tagozaton a kitüntetéses doktorrá avatási javaslatokról;
g) az EDT által átruházott hatáskörben dönt a doktori téma vezetőinek
témahirdetéséről és a meghirdetendő kurzusokról;
h) kijelöli a tagozaton a felvételi bizottság tagjait, a fokozatszerzési eljárás
bírálóbizottságának elnökét és tagjait, a doktori értekezés hivatalos bírálóit,
létrehozza a szigorlati bizottságot;
i) kivételes esetben kérelemre, a felvételi bizottság értékelése alapján
kreditátvitel formájában elismerheti a szervezett képzés egy részének
teljesítését;
j) megszabja, hogy külföldi állampolgárok milyen feltételekkel vehetnek részt a
Tagozaton folyó képzésben és a fokozatszerzésben;
k) kérelem és személyes meghallgatás alapján engedélyt adhat képzés nélküli
(egyéni) felkészüléssel történő doktori fokozatszerzésre, meghatározva a
felkészülés programját;
l) folyamatosan értékeli a tagozat képzési programjaiban folyó munkát;
m) a tagozat doktori követelményrendszerét 3 évenként felülvizsgálja és
jóváhagyásra előkészíti az EDT-nak;
n) a rektor részére javaslatot tesz a tagozatot érintő, külföldön szerzett
művészeti fokozatok honosításának tárgyában, illetve külföldön szerzett
oklevelek doktori továbbtanulási céllal történő elismerése tárgyában;
o) javaslatot tesz az EDT-nak a tagozaton folyó képzés támogatása céljából az
Egyetem rendelkezésére bocsátott anyagi eszközök felhasználására (a
gazdasági főigazgatóval történt egyeztetést követően).

9

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Doktori Szabályzat

(7)
A DLA-DT a döntésre váró ügyeknek megfelelően, de szemeszterenként
legalább két alkalommal ülésezik. A DLA-DT akkor határozatképes, ha az ülésen az
elnök vagy az elnökhelyettes, valamint vele együtt a tanács szavazati jogú
tagjainak kétharmada jelen van. A tanács személyi ügyekben titkosan szavaz,
egyéb
ügyekben
nyílt
szavazással,
egyszerű
szótöbbséggel
határoz.
Szavazategyenlőség esetén az elnök (elnökhelyettes) szavazata dönt. Az ülésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülést levezető elnök hitelesít. A
jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és a
hozott határozatokat.
A Zenetudományi Doktori Tanács (PhD-DT)
8.

§

(1)
A Zenetudományi Doktori Tanács (PhD-DT) az EDT által létrehozott testület,
amely az EDT által átruházott hatáskörben a zenetudományi tagozaton folyó képzés
megszervezésére és PhD fokozat odaítélésére illetékes.
(2)
A PhD-DT szavazati jogú tagjainak létszáma legalább 5 fő. Összetételét az
EDT összetételére és a személyi feltételre vonatkozó 4.§-ban rögzített előírások
szerint kell meghatározni. A PhD-DT tanácskozási jogú tagja a képzésben részt
vevő doktorandusz hallgatók - maguk közül választott – egy képviselője.
(3)
A PhD-DT szavazati jogú tagjai – a doktorandusz képviselő kivételével –
kizárólag olyan személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételinek megfelelnek. A
PhD-DT szavazati jogú tagjainak többségét az Egyetem tanárai és docensei
alkotják. A PhD-DT szavazati jogú tagja lehet olyan személy is, aki az Egyetemnek
nem tanára.
(4)
A PhD-DT elnökét, helyettesét és tagjait az EDT javaslata alapján a Szenátus
véleményét kikérve a rektor bízza meg 5 évre. A megbízatás többször
meghosszabbítható.
(5)
A PhD-DT elnöke csak az Egyetem egyetemi tanára, vagy egyetemi docense
lehet. A PhD-DT elnöke a törzstagok egyike, egyben a Doktori Iskola Zenetudományi
Tagozatának vezetője.
A PhD-DT feladat- és hatáskörei
9.

§

(1) A PhD-DT feladat- és hatáskörei:
a) Kezdeményezheti az EDT-nál a zenetudományi képzési programok ill.
alprogramok indítását , illeteve módosítását;
b) jóváhagyja – a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) javaslatára – a tagozaton oktatók
személyét, valamint a képzési programokban és a képzésben közreműködő
oktatók, kutatók személyében történt módosításokat;
c) az EDT által átruházott hatáskörben dönt a tagozaton folyó képzésbe való
felvételi lehetőség meghirdetéséről, a képzésbe való felvételről, az állami
doktori ösztöndíjak odaítéléséről;
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d) dönt a tagozaton a fokozatszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról
(beleértve az idegen nyelvű eljárás engedélyezését) és a doktori szigorlat
tárgyairól;
e) dönt a tagozaton – a szigorlati bizottság és a bírálóbizottság értékelése
alapján – a művészeti fokozat (PhD) odaítéléséről vagy az eljárás
sikertelenségéről, illetve egyéb okból megszakadt eljárások lezárásáról;
f) dönt a tagozaton a kitüntetéses doktorrá avatási javaslatokról;
g) az EDT által átruházott hatáskörben dönt a doktori téma vezetőinek
témahirdetéről és a meghirdetendő kurzusokról;
h) kijelöli a tagozaton a felvételi bizottság tagjait, a fokozatszerzési eljárás
bírálóbizottságának elnökét és tagjait, a doktori értekezés hivatalos bírálóit,
létrehozza a szigorlati bizottságot;
i) a kivételes esetben kérelemre, a felvételi bizottság értékelése alapján
kreditátvitel formájában elismerheti a szervezett képzés egy részének
teljesítését;
j) megszabja, hogy külföldi állampolgárok milyen feltételekkel vehetnek részt
a Tagozaton folyó képzésben; és a fokozatszerzésben
k) kérelem és személyes meghallgatás alapján engedélyt adhat képzés nélküli
(egyéni) felkészüléssel történő doktori fokozatszerzésre, meghatározva a
felkészülés programját;
l) folyamatosan értékeli a tagozat képzési programjaiban folyó munkát;
m) a tagozat doktori követelményrendszerét 3 évenként felülvizsgálja és
jóváhagyásra előkészíti az EDT-nak;
n) a rektor részére javaslatot tesz a Tagozatot érintő, külföldön szerzett
tudományos fokozatok honosításának tárgyában, illetve külföldön szerzett
oklevelek doktori továbbtanulási céllal történő elismerése tárgyában;
o) javaslatot tesz az EDT-nek a tagozaton folyó képzés támogatása céljából az
Egyetem rendelkezésére bocsátott anyagi eszközök felhasználására (a
gazdasági főigazgatóval történt egyeztetést követően);
p) dönt a több szak illetékességi körébe tartozó (interdiszciplináris) eljárás
alapján a doktori fokozat odaítéléséről.
(2) A PhD-DT a döntésre váró ügyeknek megfelelően, de szemeszterenként legalább
két alkalommal ülésezik. A PhD-DT akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök
vagy az elnökhelyettes, valamint vele együtt a tanács szavazati jogú tagjainak
kétharmada jelen van. A tanács személyi ügyekben titkosan szavaz, egyéb
ügyekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség
esetén az elnök (elnökhelyettes) szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyet az ülést levezető elnök hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a
jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és a hozott határozatokat.
V. fejezet
A Törzstagok
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10.

§

(1) Törzstag az Egyetemen teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató, művész, vagy tudományos
kutató lehet, aki
a) a létesítendő doktori iskola tudományágában tudományos vagy művészeti
fokozattal, vagy a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint azzal
egyenértékűnek tekinthető művészeti díjjal rendelkezik;
b) a doktori iskola tudomány/művészeti ágában, illetve kutatási területén
folyamatos, magas szintű tudományos, illetve művészeti alkotó-tevékenységet
folytat, valamint
c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és
nemzetközileg ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi
művészeti fórumok pozitív visszhangja igazolja;
d) a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy
témavezetésével legalább egy doktorjelölt doktori fokozatot szerzett, továbbá
e) aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 26.§ (3)
bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására az Egyetemet
jelölte meg.
(2) Ha az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételeket teljesíti, az EDT
jóváhagyásával törzstag lehet az Nftv. 32. § (1) bekezdése szerint Professor
Emeritus, vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) is
amennyiben az Egyetemen emeritált. A törzstagok tekintetében a Professor
Emeritusok közül tudományáganként egy tag vehető figyelembe.
(3) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag
lehet továbbá a kutatóintézetben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott – Magyar Tudományos Akadémia
doktora címmel rendelkező - tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is,
amennyiben az Egyetem a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött. A
törzstagok tekintetében közülük tudományáganként egy tag vehető figyelembe.
(4) A törzstagnak legalább egy képzési ciklusban és a ciklushoz tartozó
fokozatszerzési eljárás időtartamára meg kell felelnie az (1)-(3) bekezdésben
foglaltaknak, valamint vállalnia kell, hogy témavezetői tevékenységet is folytat a
Doktori Iskolában.
(5) A törzstagok között folyamatosan biztosítani kell az egyetemi tanárok
többségét.
(6) A törzstagokról a Doktori Iskola titkára nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
szabályait a mindenkori hatályos jogszabályoknak és a MAB határozatoknak
megfelelően, az EDT elnöke szabályozza.
3. RÉSZ
A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FELKÉSZÜLÉS
VI. Fejezet
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A doktori fokozatszerzés felkészülési formái
11.
(1)

§

A doktori fokozatszerzésre
a) szervezett képzés (továbbiakban: doktori képzés) keretében és
b) képzés nélkül (egyénileg) lehet felkészülni.

(2)
A doktorandusz a doktori képzésben részt vevő hallgató, aki az Egyetemmel
hallgatói jogviszonyban áll.
(3) Doktori képzésre évente legfeljebb annyi részidős (levelező) hallgató vehető
föl, ahány hallgató a teljes idejű képzésben vesz részt.
A doktori képzés
12.

§

(1)
A doktori képzés egységes, harminchat hónapos (3 éves) képzési időből áll. A
doktori képzés a tudomány- és művészeti ág sajátosságaihoz és a doktorandusz
igényeihez igazodó egyéni és csoportos felkészítés keretében folyó képzési,
kutatási és beszámolási tevékenység.
(2)
Doktori képzésben a tanulmányi követelmények teljesítését tanulmányi
pontokban (kredit) kell mérni. A kreditszámítás módját és a figyelembe vehető
egyéb tevékenységeket a 6. számú függelék rögzíti.
(3)
Az Egyetem által szervezett doktori képzés a doktori fokozat (DLA, PhD)
elnyeréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag), valamint tudományos kutatói
és/vagy művészeti gyakorlat megszerzését segíti elő.
(4)

A doktori képzés keretében a doktorandusz
a)
és

szervezett művészeti és elméleti/tudományos továbbképzésben vesz részt,

b) egyéni művészeti munkaprogramját teljesíti, illetve egyéni tudományos
kutatómunkát végez.
(5)
A továbbképzés tartalmi követelményeit a doktori programok (és
alprogramjaik) szabják meg. Az indításra kerülő programokat és alprogramokat az
Egyetem a képzésben részt vevő szervezeti egységek és az érintett program(alprogram-) vezetők javaslatai alapján évente hirdeti meg.
(6)
Új doktori programok/alprogramok elismertetését, illetve elismert
programok/alprogramok módosítását az illetékes Doktori Tanácsnál (DLA-DT, PhDDT) lehet kezdeményezni, amely azokat jóváhagyásra az EDT elé terjeszti.
(7)
A doktori program szerint folyó képzés szakmai irányítója a programvezető.
A doktorandusz munkáját a témavezető irányítja.
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(8)
A programvezetők a tanévben folyó munkáról és a doktoranduszok egyéni
feladatairól az illetékes Doktori Tanácsnak (DLA-DT, PhD-DT) évente írásos
beszámolót készítenek.
(9)
Az (5) bekezdés b) pontja szerinti művészeti munkaprogram illetve
tudományos kutatómunka keretében a doktorandusz – a témavezető(k)
irányításával – önálló művészeti/tudományos kutatási feladatot végez. Célkitűzéseit
évenkénti munkaterv rögzíti, eredményeit a doktorandusz évenként írásban
összefoglalja („progress report“) és azt a programvezetőnek átadja. A művészeti
(DLA) képzésben részt vevő doktorandusznak külön művészeti és tudományos
témavezetője van.
(10) A
továbbképzési
tárgyakban
és
egyéni
művészi-alkotói
munkaprogram/tudományos kutatómunka keretében elért eredményeket a
hozzájuk tartozó tanulmányi pontokkal (kreditekkel) együtt a doktorandusz
leckekönyvébe be kell vezetni. A doktori képzés kreditrendszerét a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat tartalmazza.
(11) A képzési idő alatt a doktorandusz az alapképzés keretében, az illetékes
tanszékvezető által a programvezetővel egyetértésben kijelölt, a doktorandusz
szakmai fejlődését segítő oktatási feladatokat láthat el. A doktoranduszok oktatási
tevékenységét a 15. § szabályozza.
Jelentkezés és felvétel a doktori képzésre
13.

§

(1)
A DLA-DT és a PhD-DT a hatáskörébe tartozó képzési programok és
alprogramok szerinti bontásban rendszeresen meghirdeti a felvételi lehetőségeket
és a felvétel feltételeit.
(2)
A doktori képzésre felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. Az
Egyetem doktori iskolájában folyó doktori képzésre való felvétel általános
feltételei:
(a) mind a szaktantárgyakat, mind az általános eredményt tekintve legalább „jó”
(vagy ezzel
egyenértékű) minősítésű,
- a művészet képzési terület zeneművészeti képzési ágában, mesterképzésben
szerzett oklevél
vagy
-a zeneművészeti felsőoktatásban (korábbi) egyetemi szintű képzésben
szerzett oklevél vagy
-a pedagógusképzés képzési területen az alábbi képzésekben szerzett
oklevél:”
i) a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet, ill. a 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet
szerinti képzések
Tanári szak – népzenetanár (népi vonós: hegedű, brácsa, nagybőgő-csellóütőgardon)
Tanári szak – népzenetanár (népi vonós: brácsa)
Tanári szak – népzenetanár (népi vonós: nagybőgő-cselló-ütőgardon)
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Tanári
Tanári
Tanári
Tanári
Tanári

szak –
szak –
szak –
szak –
szak –

népzenetanár
népzenetanár
népzenetanár
népzenetanár
népzenetanár

(pengetős: citera-tambura- koboz-tekerő)
(népi fúvós: furulya-duda)
(népi fúvós: klarinét-tárogató)
(népi cimbalom)
(népi ének)

Tanári
Tanári
Tanári
Tanári
Tanári
Tanári
Tanári
Tanári
Tanári

szak –
szak –
szak –
szak –
szak –
szak –
szak –
szak –
szak –

jazz-zongora-tanár
jazzgitár-tanár
jazzbasszusgitár-tanár
jazzbőgő-tanár
jazzszaxofon-tanár
jazztrombita-tanár
jazzharsona-tanár
jazzdob-tanár
jazzének-tanár

Tanári szak – zeneismeret-tanár
valamint
ii) a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, ill. a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
szerinti képzések
Zeneművésztanár szak –
szakirány
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
tanár szakirány
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –
Zeneművésztanár szak –

egyházzeneművész-tanár (egyházzene-orgonaművész)
kóruskarnagyművész-tanár szakirány
zeneelmélet-tanár szakirány
ének-zene művésztanár szakirány
népi hegedűművész-tanár szakirány
népi brácsaművész-tanár szakirány
népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművésznépi furulyaművész-tanár szakirány
népi klarinét-/tárogatóművész-tanár szakirány
népi dudaművésztanár szakirány
népi cimbalomművész-tanár szakirány
tamburaművész-tanár szakirány
népi citera-koboz-tekerőművész-tanár szakirány
népi harmonikaművész-tanár szakirány
népi énekművész-tanár szakirány
népzeneelmélet-tanár szakirány;

b) legalább egy világnyelvből letett középfokú B2 típusú vagy annál magasabb
szintű állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga;
c) a szakmai terület átfogó ismerete;
d) igazolt művészeti-alkotótevékenység/tudományos eredmény;
e) a felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.

15

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Doktori Szabályzat

(3)
Az általános követelmények képzési programonként további sajátos
követelményekkel egészülhetnek ki, melyeket az adott képzési program
meghirdetésekor a Doktori Iskola honlapján közzé kell tenni.
(4)
A külföldön szerzett oklevelet jelentkezés előtt a DLA-DT vagy a PhD-DT
továbbtanulási céllal elismerheti, az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
értelemszerű alkalmazásával. A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkező csak az
oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése után vehet részt a felvételi
eljárásban.
(5)
Osztatlan egyetemi vagy mesterképzésben záróvizsga előtt álló jelentkező a
(2) bekezdés a) pontjában foglalt oklevél helyett leckekönyvének másolatát
csatolja. Legkésőbb a felvételi napján azonban be kell mutatnia a tanulmányai
elvégzését igazoló eredeti oklevelét, vagy hiteles igazolást arról, hogy az oklevél
kiállítása folyamatban van és oklevele kiadásának törvényes feltételei fennállnak.
Az igazolásnak tartalmazni kell a kiállítás alatt álló oklevél minősítését.
(6)
Felvételre jelentkezni a Doktori Iskola Titkárságán az ott beszerezhető
jelentkezési lap benyújtásával lehet.
(7)
A felvételi bizottságok a felvételre jelentkezők számára az előzetesen
meghirdetett időpontban felvételi vizsgát tartanak:
a) A zeneművészeti tagozaton a felvételi vizsga egy írásbeli feladatot
követően kétfordulós meghallgatásból áll. Az első fordulóban a felvételi
bizottság zenei (hangszeres/énekes) meghallgatás alapján a jelentkező eddigi
művészeti-alkotói tevékenységéről alakítja ki véleményét, míg a második
fordulóban a jelentkezővel folytatott beszélgetés alapján meggyőződik annak
átfogó szakmai ismeretéről, valamint a doktori munkával kapcsolatos előzetes
elképzeléseiről, s – az írásbeli feladat értékelését is figyelembe véve – arra való
alkalmasságáról. A felvételi bizottság mindkét fordulóban 100 pontig terjedő
pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét; az elért pontszámok
sorrendjében rangsorolja a jelentkezőket és javasolja (vagy nem javasolja)
felvételüket a DLA-DT-nek. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók,
akik mindkét fordulóban legalább 70 pontot elértek.
b) A zenetudományi tagozaton a felvételi bizottság a felvételi vizsgán
beszélgetést folytat a jelentkezővel, meggyőződik a jelentkező átfogó szakmai
ismereteiről, eddigi tudományos tevékenységéről és doktori munkájával
kapcsolatos elképzeléseiről. A felvételi bizottság 100 pontig terjedő
pontszámmal értékeli a jelentkező teljesítményét, az elért pontszámok
sorrendjében rangsorolja a jelentkezőket és javasolja (vagy nem javasolja)
felvételüket a PhD-DT-nek. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók,
akik legalább 70 pontot elértek.
(8)
A DLA-DT és a PhD-DT – a meghatározott keretszámok és az adott Tagozat
rendelkezésére bocsátott állami támogatás figyelembe vételével – dönt a
jelentkezők felvételéről. A felvételi döntésről a jelentkezőket 30 napon belül
írásban kell értesíteni.
(9)
A doktori képzésre külföldi állampolgár – a képzési programok által szabott
és a Doktori Iskola honlapján közzétett szakmai és egyéb feltételek alapján – akkor
vehető fel, ha e feltételeknek megfelel. Az Európai Gazdasági Térség állampolgárai
egyebekben a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett vehetnek részt a
doktori képzésben.
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(10) A felvételi döntés fellebbezéssel csak jogszabály vagy intézményi szabályzat
megsértésére hivatkozással támadható meg. A fellebbezést a felvételt elutasító
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni. A fellebbezést
a rektor bírálja el, a benyújtástól számított 15 napon belül. A rektor határozata
ellen további fellebbezésnek helye nincs, jogszabály vagy az intézményi szabályzat
megsértésére hivatkozással annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.
(11) A felvételt nyert doktorandusz hallgatók nyilvántartását a Doktori Iskola
Titkársága vezeti. A doktoranduszoknak a törvényben felsorolt adatait – az érintett
személyek hozzájárulásával, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek betartásával – a
Doktoranduszok Országos Szövetségének (a továbbiakban: DOSZ) kérésére a
Titkárság a DOSZ rendelkezésére bocsáthatja.
(12) A felvételt nyert jelentkezők az illetékes Doktori Tanács döntése alapján
részesülnek állami ösztöndíjban. A képzésre olyan hallgatók is fölvehetők költségtérítéses formában, akik nem részesülnek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra
nem tartanak igényt.
A doktoranduszok jogállása
14.

§

(1)
A doktori képzésben részt vevő doktorandusz az Egyetemmel hallgatói
jogviszonyban áll. Az állami ösztöndíjban részesülő doktorandusz az ösztöndíj
folyósítása alatt csak részmunkaidős (legfeljebb ötven százalékos) foglalkoztatási
jogviszonyban állhat.
(2)
Az állami támogatásban nem részesülő doktorandusz a doktori képzésért
költségtérítést fizet, tanulmányait teljes munkaidejű foglalkoztatási jogviszony
mellett is folytathatja.
(3)
A doktorandusz hallgatói jogviszonya fennállása alatt diákigazolványra
jogosult.
(4)
A doktori képzésben fizetendő díjakat és térítéseket, a doktoranduszok
részére járó juttatásokat és díjakat, valamint az állami ösztöndíjban nem részesülő
doktoranduszok költségtérítésének összegét az EDT határozza meg.
(5)
A doktorandusz külföldi részképzésben is részt vehet. A részképzésben olyan,
a programvezető által javasolt munkaprogram alapján vehet részt, amely biztosítja
az adott tanulmányi időszak érvényességét az Egyetem doktori programja számára.
A külföldi részképzések munkaprogramjának elfogadásáról az illetékes Doktori
Tanács dönt. A külföldi részképzés időtartama a doktori képzés időtartamába
beszámít, a doktorandusz hallgatói jogviszonya nem szünetel.
(6)
A doktori képzésben az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésének és
az állami ösztöndíj folyósításának időtartama három év (6 szemeszter). A
programvezető javaslata alapján, kivételes esetben az illetékes Doktori Tanács a
képzés egy része alól felmentést adhat.
(7)
Az Egyetem a tanulmányi idő megszakítását (szüneteltetését) legfeljebb
három alkalommal, összesen legfeljebb három évre engedélyezheti. Első
alkalommal a szüneteltetésre irányuló kérelem nem utasítható vissza. A jogviszony
szünetelése alatt állami ösztöndíj nem folyósítható.
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(8)
A doktorandusz a képzés lezárása után – a jelen szabályzatban, valamint a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak teljesítése esetén – abszolutóriumot
szerez. Az abszolutórium annak a dokumentálása, hogy a doktorandusz a képzésben
előírt tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett.
A doktorandusz oktatói tevékenysége
15.

§

(1)
A doktori képzésben részt vevő doktorandusz hallgatót az Egyetem heti 4 óra
erejéig oktatói feladatokra kötelezheti. Az oktatói tevékenység nem a kötelező
tanulmányi kötelezettségek része, teljesítéséért azonban (beleszámítva a
felkészülési időt is) a Doktoriskola kreditpontot ad.
(2)
A doktorandusz oktatási tevékenységére – az alapképzés keretében – az
illetékes tanszékvezető által a program-vezetővel egyetértésben kijelölt, szakmai
fejlődését segítő területen kerülhet sor.
(3) A doktorandusz hallgatóval az oktatási tevékenységre vonatkozóan
doktorandusz-szerződés köt az Egyetem. Az oktatásra fordított idő nem haladhatja
meg a heti 8 órát.
(4) A hallgató összes, munkavégzésre fordított munkaideje – egy tanulmányi félév
átlagában – nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát. A
doktorandusz-szerződés alapján hallgatói munkadíj kerül kifizetésre, melynek havi
összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás
esetén, nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér),
eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.
A képzés nélküli (egyéni) felkészülés
16.

§

(1)
A doktori fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen kívül, egyéni
program alapján is fel lehet készülni. Ezt a lehetőséget az illetékes Doktori Tanács
csak a már jelentős művészeti/tudományos teljesítménnyel bíró, 35. életévüket
betöltött jelentkezők számára teszi lehetővé, amely korhatártól csak kivételesen –
nemzetközileg is elismert művészek vagy zenetudósok esetében – térhet el. A
jelentkezés alapfeltétele a 13. § (2) bekezdésben foglalt feltételek megléte. Az
abban foglaltaktól gyengébb minősítésű oklevél elfogadását az illetékes Doktori
Tanács csak a rendkívül kivételes szakmai teljesítményt nyújtó jelentkező számára
engedélyezheti.
(2)
Azoknak a jelölteknek, akik képzés nélküli (egyéni) felkészüléssel kívánnak
doktori fokozatot szerezni, az illetékes Doktori Tanács elnökéhez címzett
kérelemmel kell kezdeményezniük az egyéni felkészülési engedély megadását. A
kérelemhez csatolni kell a 13. § (2) bekezdésénekben foglaltakat.
(3)
A kérelmezőt az illetékes Doktori Tanács akkor hallgatja meg, ha az
előzetesen leadott művészeti tevékenységét bemutatott hangzóanyagok (CD, DVD)
alapján arra alkalmasnak tartja. Ennek során a jelentkező dokumentumokkal
igazolja, hogy addigi pályája során jelentős művészeti/alkotói illetve tudományos
eredményeket ért el, és kellő kutatói jártasságra tett szert, valamint bizonyságot
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tesz arról, hogy a szervezett doktori képzés által nyújtottakkal egyenértékű
szakmai ismereteket szerzett és a megkívánt nyelvismerettel rendelkezik.
(4)
A PhD-DT a jelentős kutatási gyakorlattal és publikációs eredményekkel
rendelkező, nagy tapasztalatú szakember jelentkezése esetén az írásbeli feladatok
teljesítése alól felmentést adhat.
(5)
Az (1) bekezdés szerinti kérelmek pozitív elbírálása esetén, megfelelő
mértékű költségtérítés fizetése ellenében a kérelmező részére a DLA-DT 36
kreditpont értékének megfelelő egyéni munkaterv teljesítését írhatja elő.
(6)
Akik a képzési nélküli felkészülésre engedélyt kaptak, azok részére az
illetékes Doktori Tanács – költségtérítés fizetése ellenében – témavezetőt
biztosíthat.
4. RÉSZ
A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS
VII. fejezet
A doktori fokozat megszerzésének feltételei
17.

§

(1)
A doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet
megszerezni.
(2)
meg.

A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel indul

(3)

A doktori fokozat megszerzésének feltételei:
a) a jelen szabályzatban a doktorjelöltekre előírt kötelezettségek teljesítése,
valamint a doktori szigorlat eredményes letétele;
b) két idegen nyelv – a tudomány- és művészeti terület műveléséhez
szükséges – ismeretének jelen szabályzatban foglaltak szerinti igazolása;
c) az önálló művészeti alkotótevékenység, illetve a tudományos munkásság
eredményeinek bemutatása;
d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat
önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése
nyilvános vitában.

(4)
A doktori szigorlat a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része,
a doktori eljárásban részt vevő személy tudományágban szerzett ismereteinek
összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
(5)

A doktori védésre csak a doktori szigorlat teljesítése után kerülhet sor.
A doktorjelölt
18.
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(1)
A doktorjelölt a doktori fokozatszerzési eljárásban résztvevő személy.
Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt doktori képzésben, hanem a
fokozatszerzésre egyénileg készült fel. Ha a doktorandusz a doktori képzés
időtartama alatt megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor hallgatói jogviszonya
mellett egyidejűleg doktorjelölt is.
(2)
A doktorandusznak az abszolutórium vagy a képzés nélküli felkészülésre
vonatkozó engedély kiadását követően a DLA fokozatszerzési eljárásra vonatkozó
kérelmet egy, a PhD fokozatszerzési eljárásra vonatkozó kérelmet két éven belül
be kell adnia. A jelentkezés elfogadásával az Egyetemmel doktorjelölti jogviszony
jön létre. Nem utasíthatja el a jelentkezését az Egyetem annak, aki az Egyetemen
sikeresen fejezte be a doktori képzést.
(3)
A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával,
illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két
éven belül nem nyújtotta be doktori értekezését, illetve nem tette le szigorlatait.
A fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés további feltételei
19.

§

(1)
A jelentkező a fokozatszerzési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és
mellékleteit az illetékes Doktori Tanács elnökéhez címezve a Doktori Iskola
Titkárságára nyújthatja be 3 teljes példányban. A Titkárság a beérkező kérelmekről
nyilvántartást vezet és azokat alaki átvizsgálás után továbbítja a DLA-DT illetve a
PhD-DT elnökének, vagy a hiányosan benyújtott kérelmet a jelentkezőnek 15 napon
belül hiánypótlásra visszaadja.
(2)
A kérelemben a jelentkező javaslatot tehet a doktori szigorlat tárgyaira. A
kérelemben meg kell jelölni azt a művészeti- vagy tudományágat, azon belül
területet s szakot, amelyben a doktorjelölt a doktori fokozatot elnyerni kívánja.
(3)

A kérelemhez mellékelni kell
a) a doktori képzés befejezését igazoló abszolutórium illetve a képzés nélküli
felkészülésre szóló engedély hiteles másolatát;
b) DLA fokozat megszerzésére irányuló eljárás esetén a mesterművet és az
írásos értekezést (vagy amennyiben benyújtásuk nem a kérelemmel egyidejűleg
történik, az értekezésnek az illetékes témavezető által elfogadásra javasolt
címét és témavázlatát);
c) PhD fokozat megszerzésére irányuló eljárás esetén a doktori értekezést
(vagy annak az illetékes témavezető által elfogadásra javasolt címét és
témavázlatát);
d)

szakmai önéletrajzot;

e) a jelölt nyilatkozatát arról, hogy nem kezdeményezett és nincs
folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve
fokozatszerzési eljárás kezdeményezését két éven belül nem utasították el;
f)

az eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot;

g) az idegen nyelvű eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges
kérelmet;
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h) a jelölt nyilatkozatát arról, hogy nem áll doktori fokozat visszavonására
irányuló eljárás alatt, illetve öt éven belül nem vontak vissza tőle korábban
odaítélt doktori fokozatot;
i) a jelölt nyilatkozatát arról, hogy a mesterműve, vagy írásos értekezése az ő
önálló munkája, amely szerzői jogilag nem aggályos, az irodalmi hivatkozások
egyértelműek és teljesek.
(4)
A doktori értekezést a doktorjelölti jogviszony létrejöttétől számított két
éven belül kell benyújtani. A DLA fokozat megszerzésére irányuló eljárásban a
mestermű (kompozíció) és az írásos értekezés egymástól függetlenül is
benyújtható, azonban a mestermű műsorának (illetve a kompozíciónak) öt
példányát legkésőbb az értekezésre adott opponensi vélemények kézhezvételétől
számított öt napon belül le kell adni.
(5)
Az illetékes Doktori Tanács titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel
határoz a fokozatszerzési eljárás lefolytatásának engedélyezéséről vagy az
elutasításról. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A döntést
írásban, indokolással ellátva haladéktalanul, de legkésőbb a döntést követő 30
napon belül közölni kell a jelentkezővel.
(6)
A fokozatszerzési eljárás engedélyezése esetén az illetékes Doktori Tanács
meghatározza a doktori szigorlat tárgyait, valamint nyílt szavazással, egyszerű
többséggel kijelöli a szigorlati bizottság elnökét és tagjait.
VIII. fejezet
A doktori szigorlat
20.

§

(1)
A doktori szigorlaton a doktorjelölt a szakterületén szerzett ismereteiről
ad számot. A szigorlat egy fő- és két melléktárgyból álló összefoglaló, áttekintő
szóbeli vizsga, melyet bizottság előtt, nyilvánosan kell letenni.
(2)
A doktori szigorlat teljesítésének előfeltétele a DLA fokozatszerzésnél egy
bármely második nyelvből letett, államilag elismert, legalább alapfokú „C” típusú
nyelvvizsga vagy szakmai vizsga, a PhD fokozatszerzésnél egy második nyelvből
letett, államilag elismert, legalább középfokú „C“ típusú, vagy azzal egyenértékű
más - bizonyítvánnyal igazolt – nyelvvizsga.
(3)
A doktori szigorlatot – legfeljebb a fokozatszerzésre irányuló kérelem
benyújtásától számított két éven belül, de mindenképp a védés időpontjának
kitűzéséig – nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A szigorlat eredményét
közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. A doktori szigorlatról jegyzőkönyvet
kell felvenni. A szigorlatot tárgyanként pontozással kell minősíteni. A szigorlati
teljesítményt a bizottság tagjai egyenként és szigorlati tárgyanként 0-100 pontig
terjedő pontszámmal értékelik és tárgyanként leadott szavazatok számával
átlagolják. Az eredményesen letett szigorlat minősítését a három tárgyban elért
összpontszám átlaga alapján a következőképpen kell megállapítani: 61-80 közötti
pontátlag esetén „megfelelt”, 81-93 között „jó”, 94-100 között „jeles”. Amely
tárgyból a jelölt nem ért el 61 pontos átlagot, abból a tárgyból a szigorlatot meg
kell ismételnie. Meg kell ismételni e szigorlatot akkor is, ha a bizottság két tagja
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61-nél kevesebb pontot adott. Ha a szigorlat több tárgyból sikertelen, az egész
szigorlatot meg kell ismételni.
(4)
Sikertelen szigorlat esetén három hónapon belül – a doktorjelöltek számára
biztosított kétéves eljárási határidőt nem túllépve – a szigorlat egyszer
megismételhető.
(5)
A szigorlati bizottság háromtagú, elnöke az Egyetem tanára, Professor
Emeritusa vagy habilitált decense, két tagja a Tudomány- és Művészeti területnek
megfelelő doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező
személy, legalább egyikük az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló
külső szakember.
(6)
A megismételt szigorlatra öttagú szigorlati bizottságot kell kijelölni, a (3)
és az (5) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazásával. A megismételt
szigorlat tehát akkor is érvénytelen, ha bizottság három tagja 61-nél kevesebb
pontot adott.
A doktori értekezés, a mestermű
21.

§

(1)
A doktori értekezés a doktorjelölt új tudományos, illetve művészetelméleti
eredményeit, kutatási módszereit bemutató összefoglaló jellegű munka, mellyel a
doktorjelölt bizonyítja, hogy képes a doktori fokozat által megkívánt tudományos,
illetve elméleti feladat ellátására. A DLA fokozatszerzési eljárásban a doktori védés
tárgya a művészi mestermű is. .
(2)
A doktori értekezést a 19.§ (4) bekezdése alapján lehet benyújtani. A
doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy
értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasították
el.
(3)
A doktori értekezéshez a doktori téziseket is mellékelni kell az illetékes
Doktori Tanács által meghatározott, (10-30) közötti példányban, továbbá a doktori
értekezés 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglalóját és címfordítását,
valamint a doktorjelölt hangversenyeinek, kompozíciónak, illetőleg tudományos
közleményeinek a jegyzékét.
22.

§

(1)
A Doktori Iskola zeneművészeti tagozatán a doktori (DLA) fokozat
megszerzéséhez művészi és tudományos követelményeknek is eleget kell tenni.
(2)
A mestermű az adott program kívánalmainak megfelelően vagy kompozíció
vagy hangverseny, mely az értekezés mellett a doktori védés művészeti tárgya.
(3)
Az írásos értekezés a doktori értekezés tudományos követelménye. Az
írásos értekezés az adott program körébe tartozó elméleti (zenetörténeti, előadóművészeti, analitikus, formatani, stb.) tanulmány magyarul, vagy a DLA-DT által
elfogadott más nyelven.
(4)
A doktorjelölt dönthet arról, hogy a fokozatszerzés során az írásos
értekezést vagy a mesterművet részesíti előnyben. Ennek megfelelően vagy teljes
hangversenyt ad, s legalább 50-100 oldalas írásos értekezést mellékel, vagy fél
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hangversenyt ad, s legalább 80-150 oldalas írásos értekezést mellékel. Az írásos
értekezés terjedelmébe nem számítanak be a jegyzetek, az illusztratív kotta- és
egyéb mellékletek. Egy oldal 1800 betűhelynek felel meg.
(5)
Az írásos értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét, az
értekezés címét, a témavezetőt, a készítés helyét, idejét. Az írásos értekezéshez
mellékelni kell a témavezető láttamozását, mellyel igazolja, hogy az értekezést a
doktorjelölt előzetes konzultációk után, a témavezető tudtával nyújtja be. Az
írásos értekezéshez tartalomjegyzék tartozik. Az írásos értekezéshez függelék (pl.
fénykép-, dokumentum-gyűjtemény, kottamelléklet, hangkazetta, videokazetta,
CD, CD-ROM, stb.) tartozhat. Az írásos értekezést a 2. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint kell közzétenni.
(6)
A mesterművet – amennyiben az kompozíció – öt példányban, az írásos
értekezést pedig négy bekötött példányban és két CD-n kell benyújtani. Az eljárás
lezárása után a mestermű és az írásos értekezés egy-egy példánya az Egyetem
Központi Könyvtárának állományába kerül (ha a mestermű kompozíció, akkor annak
kottája, ha hangverseny, akkor annak felvétele; elkészíttetésük a doktorjelölt
feladata).
23. §
(1)
A Doktori Iskola zenetudományi tagozatán a doktori (PhD) fokozat
megszerzéséhez a doktorjelölt doktori értekezést készít.
(2)
A doktori értekezés a doktorjelölt új tudományos eredményeit, kutatási
módszereit bemutató, legfeljebb 250 oldal (1 oldal= 1800 betűhely) terjedelmű,
összefoglaló jellegű munka, magyarul, vagy a PhD-DT által elfogadott más nyelven.
A 250 oldalba nem számítanak be a jegyzetek, az illusztratív kotta- és egyéb
mellékletek.
(3)
A doktori értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét, az
értekezés címét, a témavezetőt, a készítés helyét, idejét. A doktori értekezéshez
tartalomjegyzék tartozik. Az értekezéshez függelék (pl. fénykép-, dokumentumgyűjtemény, kottamelléklet, hangkazetta, videokazetta, CD, CD-ROM, stb.)
tartozhat.
(4)
A doktori értekezést négy bekötött példányban kell benyújtani. Az eljárás
lezárása után az értekezés egy-egy példánya az Országos Széchenyi Könyvtár, az
MTA Zenetudományi Intézete, valamint az Egyetem Központi Könyvtárának
állományába kerül. A doktori értekezés a 2. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
közzétételre kerül.
A doktori értekezés védése, a mestermű bemutatása
24. §
(1)
A doktori értekezés megvédésére csak sikeres szigorlat után kerülhet sor. A
DLA fokozat megszerzésére irányuló eljárásban a mestermű bemutatásának meg
kell előznie az írásos értekezés megvédését, azonban mindkettőnek két héten belül
kell megtörténnie.
(2)
A DLA fokozat megszerzésére irányuló eljárásban a mestermű bemutatása
után a bizottság zárt ülésen határoz a mestermű elfogadásáról vagy elutasításáról.
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A bizottság tagjai egyenként 0-100 fokozatú rendszerben pontoznak, az
összpontszámot a tagok számának megfelelően átlagolják. Amennyiben a pontátlag
61 alatt van, a doktori (DLA) fokozatszerzési eljárás sikertelen és az írásos
értekezés nem bocsátható védésre. Sikertelen a mestermű védése akkor is, ha a
bizottság tagjainak többsége 61-nél kevesebb pontot adott.
(3)
A doktori értekezésről az illetékes Doktori Tanács felkérése alapján a két
hivatalos bíráló (opponens) – akik közül az egyik nem állhat foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban az Egyetemmel - a benyújtásától számított két hónapon
belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését
nyilvános védésre. A bírálat a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározott
szorgalmi időszakban készülhet el. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, az
illetékes Tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Ha a két, illetve három
bíráló közül kettőnek a javaslata nemleges, akkor az értekezés nem bocsátható
védésre és a DLA fokozat megszerzésére irányuló eljárásban a mestermű sem
kerülhet bemutatásra és elbírálásra. A DLA fokozat megszerzésére irányuló
eljárásban az egyik bírálónak zenetörténeti/zeneelméleti szakembernek kell
lennie, s ha az ő javaslata nemleges, akkor harmadik bírálónak is hasonló
szakembert kell felkérni.
(4)
Az értekezést a két támogató javaslat beérkezésétől számított szorgalmi
időszakra eső két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a
bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra a védés előtt két héttel írásban, a
védés során – a nyilvános vitában – szóban válaszol.
(5)
Az értekezést 5 tagú bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell
megvédeni. A bizottság az elnökből a két hivatalos bírálóból (opponensből) és
további két tagból áll. Amennyiben az értekezés nyilvános vitára bocsátásához
három bírálatra volt szükség, akkor az értekezést 7 tagú bírálóbizottság előtt kell
megvédeni. A 7 tagú bizottság az elnökből, a három hivatalos bírálóból, továbbá
három tagból áll. A DLA fokozat megszerzésére irányuló eljárásban a mesterművet
és az értekezést azonos bizottság bírálja el. A bírálóbizottság elnöke, valamint
tagjai, kizárólag DLA illetve PhD fokozattal, vagy azzal egyenértékű művészeti
díjjal rendelkező szakemberek lehetnek. Nem lehet a bíráló bizottság tagja a
doktorjelölt témavezetője.
(6)
A doktorjelölt a nyilvános vita keretében ismertet(het)i értekezésének
téziseit, majd a bírálatok elhangzása után felolvassa a bírálatokra adott írásbeli
válaszát. A doktorjelölt válaszait követően az értekezést nyilvános vitára javasló
bírálók nyilatkoznak arról, hogy a doktorjelölt válaszát elfogadják-e. Amennyiben a
választ mindkét opponens elfogadja, akkor a továbbiakban a doktorjelölt a
bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. Egy elutasított
válasz esetén a doktorjelölt a nyilvános vita további szakaszában kísérelhet meg
érdemben válaszolni az opponens bírálatára. Két elutasított válasz esetén a védési
eljárást fel kell függeszteni. A védési eljárás ez esetben megismételhető,
amennyiben a doktorjelölt egy hónapon belül a bírálatokra új írásbeli válaszokat
nyújt be. A megismételt védési eljárásra legkorábban az új írásbeli válaszok
benyújtását követő két hét elteltével kerülhet sor, azonos bizottság előtt és a
védési eljárások szabályozott rendje szerint. Amennyiben a doktorjelölt nem tartja
be az új írásbeli válaszok benyújtására számára biztosított határidőt vagy a
megismételt eljárás során az értekezést nyilvános vitára javasló bírálók közül a
doktorjelölt újabb válaszát bármelyikük elutasítja, akkor a védési eljárást további
vita nélkül le kell zárni és az értekezést el kell utasítani.
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(7)
A vita lezárása után a bíráló bizottság zárt ülésen határoz az értekezés
elfogadásáról vagy elutasításáról. A bizottság tagjai egyenként 0-100 fokozatú
rendszerben pontoznak, az összpontszámot a tagok számának megfelelően
átlagolják. Amennyiben a pontátlag 61 alatt van, az eljárás sikertelen. Sikertelen
az értekezés védése akkor is, ha a bizottság tagjainak többsége 61-nél kevesebb
pontot adott. Az elnök az értekezés elutasítását vagy elfogadását, valamint a
védési eljárás végeredményét nyilvánosan kihirdeti.
(8)
A doktori fokozat minősítését DLA fokozat esetében a szigorlatra,
mesterműre és az értekezésre kapott összesen három, a PhD fokozat esetében a
szigorlatra és az értekezésre kapott összesen két átlagpontszám számtani
középértékéből kell megállapítani. Ennek megfelelően az eredmény: 61-80 közötti
pontátlag esetén “rite”, 81-93 közötti pontátlag esetén “cum laude” és 94-100
közötti pontátlag esetén “summa cum laude”.
(9)
A mestermű bemutatásáról, az értekezés védéséről, valamint és a
bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A védés eredményéről a
doktorjelölt kérelmére az Egyetem igazolást ad, jelezve, hogy az nem jelenti a
doktori fokozat odaítélését, mivel az az illetékes Doktori Tanács hatáskörébe
tartozik.
(10)
Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új doktori
fokozatszerzési eljárás leghamarabb az illetékes DT döntésétől számított két év
elteltével,
ugyanazon
doktori
témában
legfeljebb
egy
alkalommal
kezdeményezhető. Amennyiben az új eljárást a doktorjelölt ugyanazon doktori
témában kezdeményezi, akkor a felkért bírálóknak meg kell vizsgálniuk, hogy az
elutasított régi és az új értekezés között van-e érdembeli eltérés. Ha nincs
érdembeli eltérés, akkor az új értekezés nem bocsátható nyilvános vitára. A
szervezett képzés abszolutóriumának birtokában új fokozatszerzési eljárásra
jelentkező doktorjelöltnek témavezetőt a Doktori Iskola csak díjazás ellenében
biztosít.
(11)
A doktori fokozatok odaítéléséről
bírálóbizottságok javaslata alapján dönt.

az

illetékes

Doktori

Tanács

a

IX. fejezet
Kivételes eljárások
25. §
(1)
A Doktori Iskola zeneművészeti tagozatán a doktori (DLA) fokozat
megszerzése a képzés nélkül (egyénileg) felkészülők esetében kivételes
fokozatszerzési eljárás keretében is lehetséges azon kollégák számára, akik a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett érvényes egyetemi habilitációval
rendelkeznek és utólag doktori (DLA) fokozatot kívánnak szerezni.
(2)
Kivételes DLA fokozatszerzési eljárásra a DLA-DT-hez
kérelemmel lehet jelentkezni. A kérelemhez mellékelni kell

benyújtott

a) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen sikerrel teljesített habilitációs
eljárásról szóló oklevél másolatát,
b)

szakmai önéletrajzot,
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c)a mesterműre valamint az írásos értekezés témájára vonatkozó javaslatot,
d)

jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylatot.

(3)
A DLA-DT a jelentkező meghallgatása után titkos szavazással, a szavazati
jogú tagok 4/5-nek egybehangzó támogatásával dönt arról, hogy a kérelmet
támogatólag az EDT elé terjeszti-e.
(4)

A kivételes fokozatszerzési eljárást az EDT engedélyezheti.

(5)
A kivételes fokozatszerzési eljárás abban különbözik az általános
eljárástól, hogy
a)

a doktorjelölt mentesül a szigorlati követelmény alól;

b) a doktorjelöltnek az írásos értekezéssel szemben a mesterművet kell
előnyben részesítenie, továbbá az írásos értekezés terjedelme csökkentett (de
legalább 30 oldal), melybe nem számítanak be az illusztrív kotta- és egyéb
mellékletek;
c) a fokozat minősítését az általános doktori eljárás szabályai szerint kell
megállapítani.
26. §
(1)
Az a doktori (DLA) képzésben részt vevő doktorandusz, aki a
zenetudományi tagozaton folyó képzésben doktori (PhD) fokozat megszerzésére
irányuló szándékot és alkalmasságot tanúsít, e képzésre áttérhet.
(2)
Az (1) pont szerinti eljárás a PhD-DT elnökéhez benyújtott kérelemmel
indul. A kérelem teljesítésének indokolt voltát a PhD-DT-nek a tanács elnöke által
felkért tagja állapítja meg, s tesz javaslatot a határozat tartalmi vonatkozásaira. A
határozat meghozatala a PhD-DT jogköre.
(3)
A kérelemnek helyt adó határozat rendelkezhet a kérelmező
zenetudományi tagozaton folyó doktori képzésbe történő átvételéről, a határozat
rendelkező részének tartalmaznia kell azokat az egyértelmű feltételeket (ezek
között a tandíj, illetve a költségtérítés mértékét), amelyek teljesítése esetén az
abszolutórium kiadható.
27. §
(1)
Doktori (PhD) fokozatszerzési eljárásra doktori (DLA) képzését befejezett,
abszolutóriummal rendelkező személy is jelentkezhet.
(2)

Az eljárásra a 18. § és 19. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(3)
A doktori eljárást megindító határozatában a PhD-DT a 19. § (6)
bekezdésében foglaltakon kívül egyéb feltételek teljesítését is előírhatja.
28. §
(1)
A PhD-DT doktori (PhD) fokozat odaítélését javasolhatja azon jelölt részére,
akit tudományos teljesítménye alapján erre érdemesnek tart. Erre az eljárásra
doktori (DLA) fokozattal rendelkező, a fokozat megszerzése óta jelentős
tudományos, vagy tudományos értékű publikációkkal rendelkező személyek
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jelentkezhetnek. Az eljárásra a 18. § és 19. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.
X. fejezet
A doktori fokozat tanúsítása és a doktoravatás
29. §
(1)
A doktori fokozatok odaítéléséről a szigorlati-, és a védési bizottságok
jelentései alapján az illetékes Doktori Tanács dönt.
(2)
A doktori fokozatnak a 24. § (8) alapján megállapított minősítését az
oklevélben fel kell tüntetni.
(3)
A fokozatszerzési eljárás sikeres befejezése után az Egyetem Doktori
Iskolájának Titkársága - a doktori fokozatokról a doktori anyakönyvben rögzített
határozat alapján - magyar és latin nyelven a tudomány- és művészeti területet,
azon belül a tudomány- és művészeti ágat is megjelölő oklevelet állít ki és a
döntésről értesíti az Országos Felsőoktatási és Információs Központot.
(4)
Az Egyetem az oklevelet ünnepélyes avatáson adja át. Az avatáson a
doktorjelöltek fogadalmat tesznek.
A kitüntetéses doktorrá avatás
30. §
Az Egyetem – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub
auscipiis Praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, aki
középiskolai, egyetemi, illetve doktori tanulmányait a jogszabályban megszabott
feltételek szerint kiváló eredménnyel végezte.
A „doctor honoris causa” kitüntető cím
31. §
(1)
Az Egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli
doktorrá (doctor honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi
elismertségű művészeti és/vagy tudományos munkássággal és az Egyetem
érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni. A cím adományozásáról az
Egyetem Szenátusa az EDT javaslata alapján dönt.
(2)
A kitüntetést a doktori programok vezetői és az Egyetem oktatási
szervezeti egységei kezdeményezhetik.
Külföldön szerzett doktori fokozat honosítása
32. §
A külföldön szerzett doktori fokozatok honosításáról az EDT által alkotott külön
szabályzat rendelkezik.
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X/A. Fejezet
A doktori fokozat visszavonásának szabályai
32/A.

§

(1) A doktori fokozat visszavonható, ha azt annak jogosultja úgy szerezte meg,
hogy részben vagy egészben sajátjaként mutatta be más szellemi alkotását, vagy
értekezésében hamis, esetleg hamisított adatokat használt, és ezzel az eljáró
testületet vagy személyt megtévesztette vagy tévedésben tartotta. A doktori cím
visszavonása iránti eljárás akkor folytatható le, ha a cím jogosultja az eljárás
kezdeményezésekor még él.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt cselekmények nem évülnek el, a felelősségre vonás
csak a cím jogosultját érintheti.
(3) A doktori fokozat visszavonása iránti eljárást az kezdeményezheti a fokozatot
kibocsátó Egyetemi Doktori Tanács (EDT) elnökénél, aki a (1) bekezdésében
foglaltakat igazolja, vagy megalapozottan valószínűsíti, doktori vagy egyenértékű
tudományos fokozattal rendelkezik a vitatott disszertáció témájához kapcsolódó
tudományterületen.
(4) A doktori fokozat visszavonásáról az EDT dönt. A fokozat visszavonása ügyében
az előterjesztő az EDT elnöke, aki köteles a doktori fokozat tudományága szerint
illetékes doktori tanács véleményét kérni arról, hogy a (2) bekezdésben foglaltak
ténylegesen megállapíthatók-e a fokozat birtokosáról.
32/B.

§

(1) A doktori fokozat visszavonása iránti eljárásban szakértő(k) bízható(k) meg, és
meg kell hallgatni az érdekeltet is. Ha az érdekelt ismét szabályos értesítés
ellenére sem jelenik meg, vagy kéri meghallgatásának mellőzését, az EDT a
meghallgatás mellőzésével is jogosult érdemi döntéshozatalra. Ha az eredeti szerző
kezdeményezésére indított eljárásban a szerzői jogok megsértését jogerős bírói
ítélet az eljárás megindítása előtt már megállapította, az EDT-nak ebben a
kérdésben már nem kell vizsgálatot folytatnia, a jogerős ítélet elegendő a fokozat
visszavonásához.
(2) A fokozat visszavonásáról szóló döntés elleni fellebbezés esetén az EDT eseti
bizottságot jelöl ki, melynek tagjai doktori iskola törzstagok, és legalább 50%-uk
nincs foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az egyetemmel. A fellebbezésről az
eseti bizottság véleményezése alapján a szenátus dönt.
(3) A jogerős visszavonó határozatot az egyetem nyilvánosságra hozza. a meghozott
érdemi döntések sem bíróság, sem közigazgatási szerv előtt nem tehetők vitássá.
(4) Doktori fokozat visszavonása esetén az érintett 5 évig nem jelentkezhet újabb
fokozatszerzési eljárásra.
XI. fejezet
Záró rendelkezések
33. §
Jelen szabályzat függelékei:
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1. A Törzstagok névsora
2. Az EDT tagjainak névsora
3. A DLA-DT tagjainak névsora
4. A PhD-DT tagjainak névsora
5. A DIT tagjainak névsora
6. A doktori képzés tanulmányi és vizsgaszabályzata
7. A Doktori Iskola működési szabályzata
8. Jelentkezési lapok mintái
9. Oklevelek mintái
10. Doktorjelöltek fogadalmának szövege
34. §
(1)
A jelen szabályzatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szenátusa
2007. november 13-i ülésén megvitatta és elfogadta, majd 2008. október 21-i,
2010. december 14-i, 2013. január 22-i, 2013. július 9-i, 2015. január 27-ei és
2015. november 12-ei ülésein módosította. A 2015. november 12-ei módosítás 2015.
november 24. napján lép hatályba.
(2)
A jelen szabályzat megalkotásával a doktori képzésre és fokozatszerzésre
vonatkozó eddigi szabályzatok hatályukat vesztik.
Budapest, 2015. november 24.
Dr. Vigh Andrea s.k.
rektor
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