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LFZE DOKTORI ISKOLA 

KREDITELISMERÉSI SZABÁLYOK A SZERVEZETT (NÉGYÉVES) ÉS AZ EGYÉNI (KÉTÉVES) KÉPZÉSBEN 

2019/2020. tanévtől 

 

Felsőoktatásért, illetve tudományos gyakorlatért járó kreditek elszámolása 

 

DLA 

 Szabadon választható (DS_ZK) kreditként számolható el. 

 Főszabály szerint csak az LFZE-n teljesített oktatás számoltatható el. E szabály alól kivételes 

méltánylást érdemlő esetben el lehet térni (méltányossági kérelem benyújtása alapján). 

 Egyéni órák: heti 1 óra = 1 kredit 

Csoportos órák: heti 1 óra = 2 kredit 

 A kreditbeszámítást az aktuális félév során kérvényezni kell, a kérvényhez csatolni kell az illetékes 

tanszék vezetőjének igazolását (tantárgy neve, heti óraszám, egyéni vagy csoportos óra). 

 A tudományos szakmai gyakorlat (ha nem felsőoktatás) félévente maximum 4 kredit, és azt az adott 

kutatóhely szakmai vezetője igazolja. A nem felsőoktatási tudományos gyakorlathoz is szükséges 

kreditelismertetési kérelmet benyújtani. 

 

PhD 

 A P_TGY „Tudományos és felsőoktatási szakmai gyakorlat” tárgyban számolható el. A képzés első 

két évében 12 kreditet kell ezzel a tárggyal szerezni, a képzés második két évében pedig 16-ot, a 

négy év alatt tehát összesen 28-at. 

 Főszabály szerint csak az LFZE-n teljesített oktatás számoltatható el. E szabály alól kivételes 

méltánylást érdemlő esetben el lehet térni (méltányossági kérelem benyújtása alapján). 

 Egyéni órák: heti 1 óra = 1 kredit 

Csoportos órák: heti 1 óra = 2 kredit 

 A kreditbeszámítást az aktuális félév során kérvényezni kell, a kérvényhez csatolni kell az illetékes 

tanszék vezetőjének igazolását (tantárgy neve, heti óraszám, egyéni vagy csoportos óra). 

 A tudományos szakmai gyakorlat (ha nem felsőoktatás) félévente maximum 4 kredit, és azt az adott 

kutatóhely szakmai vezetője igazolja. A nem felsőoktatási tudományos gyakorlathoz is szükséges 

kreditelismertetési kérelmet benyújtani. 

 

Beszámolókért járó kreditek elszámolása 

 

DLA 

 

 Magyar nyelvű (mester)kurzus/konferencia+magyar nyelvű beszámoló zenei (D_ZK) kreditként, 

nemzetközi (mester)kurzus/konferencia+idegen nyelven írt beszámoló nemzetközi (D_IK) 

kreditként számolható el; egyebekben mindkettő szabadon választható (DS_ZK) kreditként is 

elszámolható. 

 1 napos (mester)kurzus/konferencia + beszámoló (1-2 oldal terjedelem) = 1 kredit 

2 vagy több nap (mester)kurzus/konferencia + beszámoló (1-2 oldal terjedelem) = 2 kredit 

 Mesterkurzuson aktív zenei részvétel + beszámoló 2 kreditet ér (egynapos kurzus esetén is). 

 A kreditbeszámítást az aktuális félév során kérvényezni kell, a kérvényhez csatolni kell a 

beszámolót. 
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PhD 

 

 Magyar nyelvű kurzus/konferencia+magyar nyelvű beszámoló zenetudományi (P_ZK) kreditként, 

nemzetközi kurzus/konferencia+idegen nyelven írt beszámoló nemzetközi (P_IK) kreditként 

számolható el; egyebekben mindkettő szabadon választható (PS) kreditként is elszámolható. 

 1 napos kurzus/konferencia + beszámoló (1-2 oldal terjedelem) = 1 kredit 

2 vagy több nap kurzus/konferencia + beszámoló (1-2 oldal terjedelem) = 2 kredit 

 Aktuális félév során kérvényezni kell, a kérvényhez csatolni kell a beszámolót. 

 

Konferencia-előadás, publikáció elszámolása 

 

DLA 

 

 Magyar nyelvű publikáció vagy konferencia-előadás zenei (D_ZK) kreditként, idegen nyelvű 

publikáció vagy konferencia-előadás nemzetközi (D_IK) kreditként számolható el; egyebekben 

mindkettő szabadon választható (DS_ZK) kreditként is elszámolható. 

 Kb. 0,5-1 ívnyi (kb. 20-40 ezer karakter hosszú) tanulmány = 2-4 kredit 

 Nemzetközi tudományos konferencián (idegen nyelven) tartott előadás = 4 kredit 

Magyar konferencián tartott előadás = 2 kredit 

 Aktuális félév során kérvényezni kell; a kérvényhez előadás esetén csatolni kell az előadás szövegét 

és a konferencia programját (vagy a program online elérhetőségét), publikáció esetén pedig a 

szöveget és/vagy a publikáció online elérhetőségét. 

 Megjelenés előtt álló publikációra csak kivételes esetben (végzős doktoranduszok számára) lehet 

kreditelismertetést kérni. Megjelenés előtt álló publikáció esetén a kézirathoz csatolni kell a 

szerkesztői vagy kiadói elfogadás igazolását is. 

 Társszerzőség esetén a benyújtott kreditelismertetésnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az 

adott publikációból a kérvényező doktorandusz mely rész(eke)t írta. 

 

PhD 

 

 Magyar nyelvű (tudományos) publikáció vagy konferencia-előadás zenetudományi (P_ZK) vagy 

publikációs (P_TEP) kreditként, idegen nyelvű publikáció vagy konferencia-előadás nemzetközi 

(P_IK) vagy publikációs (P_TEP) kreditként számolható el; egyebekben mindkettő szabadon 

választható (PS) kreditként is elszámolható. 

 Kb. 0,5-1 ívnyi (kb. 20-40 ezer karakter hosszú) tanulmány = 2-4 kredit 

 Nemzetközi tudományos konferencián (idegen nyelven) tartott előadás = 4 kredit 

Magyar konferencián tartott előadás = 2 kredit 

 Aktuális félév során kérvényezni kell; a kérvényhez előadás esetén csatolni kell az előadás szövegét 

és a konferencia programját (vagy a program online elérhetőségét), publikáció esetén pedig a 

szöveget és/vagy a publikáció online elérhetőségét. 

 Megjelenés előtt álló publikációra csak kivételes esetben (végzős doktoranduszok számára) lehet 

kreditelismertetést kérni Megjelenés előtt álló publikáció esetén a kézirathoz csatolni kell a 

szerkesztői vagy kiadói elfogadás igazolását is. 

 Társszerzőség esetén a benyújtott kreditelismertetésnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az 

adott publikációból a kérvényező doktorandusz mely rész(eke)t írta. 


