Doktorjelölti ösztöndíj
Az államilag finanszírozott PhD hallgatók - a szervezett doktori képzésben, nappali tagozaton
részt vevő doktorandusz hallgatók - a PhD tanulmányaik megkezdésétől számított 36 hónap
lejárta után doktorjelölti jogviszonyt kezdeményezhetnek és hat hónapra orvostudományi
doktorjelölti ösztöndíjra pályázhatnak.
Benyújtandó dokumentumok:
1. kitöltött jelentkezési űrlap (PhD Irodán beszerezhető)
2. szakmai önéletrajz és közlemények jegyzéke, azok különlenyomata, illetve benyújtott
kézirat(ok)
3. társszerzői nyilatkozat (ODSZ 5. sz. melléklet)
4. a PhD hallgató munkabeszámolója (1-2 oldal) - a Doktori Iskola igazgatója és a témavezető
támogató jóváhagyásával -, amely kitér a fokozatszerzéshez szükséges, készülőben lévő
közleményekkel kapcsolatos információkra (elbírálás alatt, benyújtásra előkészítve, a
benyújtás várható időpontja)
5. az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy az eljárási díj átutalását igazoló
dokumentum (PhD előadó állítja ki)
6.
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dokumentumok.
A pályázatokat az adott terület doktori iskolája rangsorolja se a döntést a Doktori Tanács
hozza meg. A pályázók az Orvostudományi Doktori Tanács döntése alapján doktorjelölti
ösztöndíjban részesülhetnek, melynek mindenkori összege megegyezik az államilag
finanszírozott PhD hallgatók ösztöndíjával.
A doktorjelölt a hat hónap letelte után még további hat hónap doktorjelölti ösztöndíjra
pályázhat indokolt esetben. Ehhez a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:
1. közlemények jegyzéke, azok különlenyomata, illetve a benyújtott kézirat(ok)
2. társszerzői nyilatkozat (ODSZ 5. sz. melléklet)
3. a PhD hallgató munkabeszámolója (1-2 oldal) - a Doktori Iskola igazgatója és a témavezető
támogató jóváhagyásával -, amely bemutatja az előző hat hónap alatt elért eredményeket.

A doktorjelölti jogviszony létesítésétől számítva a doktori szigorlat letétele és a doktori
értekezés benyújtása két éven (24 hónap) belül kell megtörténjen. Az orvostudományi
doktorjelölti ösztöndíj második hat hónapjának leteltével a doktorjelölt további hosszabbításra
mar nem pályázhat. Amennyiben a fokozatszerzés addig nem történik meg - a doktorjelölti
jogviszony megtartásával - a doktorjelölt intézete saját keretéből kapott fizetéssel, vagy külső,
nem egyetemi pályázatban elnyert doktorjelölti ösztöndíjjal további egy évig folytathatja
felkészülését a fokozatszerzésre.
A pályázatok évente kétszer nyújthatók be a Doktori Tanács titkárához.

