KREDITRENDSZER az ÁOK Ph.D. KÉPZÉSBEN
a tanulmányaikat 2016. szeptember 1. előtt megkezdett hallgatók részére
A képzési idő alatt teljesítendő kreditpontok száma 180. Kreditpontok kurzusok
teljesítéséért (max. 40 pont), oktatási tevékenységért (max. 40 pont) és kutatómunkáért (min.
100 pont) adhatók az alábbi szabályok szerint.
1. KURZUSOK TELJESÍTÉSE (oktatók igazolják)
Az alapozó, általános és választható kurzusokból 25 - 40 kreditpontot kell gyűjteni az
abszolutórium megszerzéséhez. Kreditpont csak vizsgával/gyakorlati jeggyel záruló tárgy
után adható. A heti 1 órás kurzus (14 óra/szemeszter) 3 kreditpontot ér, a heti 2 órás kurzus
(28 óra/szemeszter) 5 kreditpontot ér.
Az alapozó tárgyak teljesítése kötelező, ezek a következők:
Tárgy
I. félév
Számítógépes kutatás-módszertani eszközök
Szakirodalmi ismeretek
II. félév
Biostatisztika
Orvosbiológiai etika
Az orvostudományi közlés módszertana
Összesen:
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Általános és választható kurzusok: Az egyéb kari kurzusok ill. más karok kurzusainak
felvétele előtt a hallgató köteles a témavezetőjével egyeztetni azt. A programvezető egyes
kurzusokat kötelezővé tehet, erről tájékoztatja a hallgatót a szemeszter elején.
II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG (tanszékvezető igazolja)
A hallgatónak óratartásért kreditpont jár. Félévente maximum 8 kreditpont adható. Összesen
legfeljebb 40 kredit szerezhető. Heti 4 óra tartása egy félévben 8 kreditpontot ér. Az óratartást
az illetékes tanszékvezető igazolja a hallgató indexében a kreditpont megadásával és
aláírásával.
III. KUTATÓMUNKA (témavezető igazolja)
Az alábbiak szerint jár érte kreditpont:
- kísérletes munka
max. 20 kreditpont/félév
- munkabeszámoló
max. 3 kreditpont/év
- részvétel továbbképző előadáson
max. 2 kreditpont/félév
- előadás/poszter tartása
max. 5 kreditpont/félév
- publikáció max.. 60 kreditpont/az adott tudományágban előírt IF. teljesítésére

(Lsd. Doktori Szabályzat 13. sz.melléklete)
IV. MUNKABESZÁMOLÓ
Kötelező minden tanév végén maximum 1 oldal terjedelmű beszámolót készíteni az adott évi
munkájáról.
A beszámolónak tartalmaznia kell:
- a felvett és teljesített kurzusokat, az eredmény és kreditpont megadásával,
- az oktatási tevékenységet, az óraszám és kreditpont megjelöléssel,
- a kutatómunka legfontosabb eredményeit,
- megtartott előadásait,
- megjelent, elfogadott ill. beküldött közleményeit.
A beszámolóban foglaltakat a témavezető aláírásával igazolja. A beszámoló egy példányát a
témavezetőnek, másik példányát a programvezetőnek, harmadik példányát a PhD Titkárságra
kell leadni szeptember 15-ig.

