ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG –
Elérendő impakt faktor az egyes doktori programokban:
Doktori iskola és program
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola:
1. A neuroendokrin rendszer működése
ép és kóros körülmények között
2. Idegtudomány

Elérendő IF
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Interdiszciplináris Orvostudományok
Doktori Iskola
1. Orvosi Mikrobiológia:
2. Preventív medicina:
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola
1. Immunológia
2. Dermatológia
3. Reprodukciós egészségtan
4. Kísérletes és klinikai idegtudomány
5. Szívbetegségek klinikai és
experimentális vizsgálata
6. Klinikai és kísérletes kutatás a
helyreállító és szervkímélő sebészetben
7. Biokémiai és molekuláris biológiai
vizsgálatok gyermekek és terhes anyák
vasculáris betegségeiben
8. Fogorvostudományi kutatások
Multidiszciplináris Orvostudományok
Doktori Iskola
1.A keringési rendszer élet- és kórtana,
farmakológiája
2. Biokémia, biofizikai, molekuláris és
sejtbiológia
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Az elvárt közleményszám minimum 2, amelyből az egyik impakt faktorral rendelkező
folyóiratban publikált elsőszerzős cikk legyen. Társzerzős cikk esetén a felelős szerző
nyilatkozzon arról, hogy a jelölt a dolgozatot PhD értekezésben felhasználhatja-e.
Az értekezés formai követelményei:
Az értekezés nyelve angol. Az értekezés terjedelme beleértve az ábrákat, táblázatokat és
grafikonokat nem haladhatja meg az 50 oldalt. Az irodalomjegyzék ebbe nem számít bele. Az
értekezést nyomtatva (Time 12 betűméret, 1,5-ös sorköz, 16 x 23 cm-es tükörméret, vagy
ezzel ekvivalens formátum), bekötve kell benyújtani. A borítón szerepeljen az értekezés címe,
a szerző neve, a “PhD Thesis” megjelölés, és az elkészítés éve és helye (Szeged). A belső

címlapon ezen kívül fel kell tüntetni az intézet nevét is, ahol az értekezés készült és a
témavezetőt és a Doktori Iskolát is. A következő oldalon az értekezés tárgyköréből megjelent
tudományos közlemények felsorolása következik római számokkal jelölve. Az értekezés alaki
és formai szempontból feleljen meg a tudományos dolgozatokkal szemben támasztott
követelményeknek. A dolgozat egyes részei (Bevezetés, Anyag és Módszer, Eredmények,
Diszkusszió, Összefoglalás, Irodalomjegyzék) a kutatási téma jellegének megfelelően
arányosak legyenek. Az értekezésben idézett közlemények felsorolása kövesse a szakterület
szokásos hivatkozási gyakorlatát. Csatolni kell az értekezéshez mellékletként, azzal együtt
bekötve, a megjelent, illetve közlésre elfogadott a dolgozat alapját képező valamennyi
közlemény másolatát. A közleményeket elválasztó lapokon a publikációs lista felsorolása
szerinti római számok szerepeljenek. (Lsd. még A doktori értekezések szerkesztési és bírálati
elvei)
Az értekezés téziseit 10-15 oldal terjedelemben, magyar és angol nyelven, 20, ill. 5
példányban kell benyújtani. A magyar nyelvű tézisfüzetek 5 példányának tartalmaznia kell a
társszerzői nyilatkozato(ka)t.

Idegen nyelvek ismerete:
1. Angol nyelvből legalább középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítványt vagy
azzal egyenértékű bizonyítványt kell felmutatni. A nyelvvizsgák egyenértékűségét
kormányrendelet szabályozza. Német középfok „C”, akkor elfogadható, ha a jelölt igazoltan
részt vesz a német nyelvű oktatásban.
2. A második idegen nyelv ismeretét, legalább alapfokú "A" vagy "B" típusú nyelvvizsgabizonyítvánnyal kell igazolni. Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és az AngolMagyar Orvosi Szakfordítóképző Csoport által szervezett PhD nyelvvizsga szintén megfelelő.
Ha a középfokú nyelvvizsga német, az alapfokú nyelvvizsgának mindenképpen angolnak kell
lennie.

