A PhD-KÉPZÉS KREDITSZABÁLYZATA
(2005. június 8-án kelt javaslat alapján, módosításokkal)

Tanulmányi egység

Kreditérték

1. SZERVEZETT KÉPZÉS
3 órás doktorszeminárium
9
2 órás tematikus szeminárium
6 (aktív), 3 (passzív)
idegen nyelvő, jelentıs szakirodalmi
6 (24 óra aktív), 3 (12 óra aktív vagy 24 óra
felkészülést igénylı tömbszeminárium
passzív), 2 (12 óra passzív)
2. EGYÉNI TOVÁBBKÉPZÉS
nemzetközi tudományos konferencián való
6
elıadás tartása
nem nemzetközi konferencián tudományos
3
elıadás tartása
nemzetközi tudományos konferencián való
3
részvétel
(3. OKTATÁS)
4.–5. KUTATÁS
disszertáció konzultáció
tudományos publikáció

Kiemelt zenetudományi kutatóhelyen (Liszt
Kutatóközpont, MTA Zenetudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár
Zenemőtára) végzett rendszeres és a témát
irányító kutató által igazolt tudományos
munka. Megnevezése az indexben: „Igazolt
tudományos munka”
ÖSSZESEN EGY SZEMESZTERBEN
ÖSSZESEN A HAT FÉLÉV ALATT
PÉLDA EGY SZEMESZTERRE:
doktorszeminárium = 8
1 tematikus szeminárium = 6
1 tematikus szeminárium passzívan = 3
1 idegen nyelvő kisebb tömb aktívan = 3
disszertáció konzultáció = 7
1 kisebb tanulmány = 2
1 nemzetközi konferencián passzív részvétel = 2
összesen= 31

maximum 10
a PhD DT dönt (kb. 1–1,5 ívnyi tanulmány
4 kredit, de a DT dönt pontokról a
tanulmány ismeretében)
3

kb. 30
180

AZ ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI
A kiválasztott konzulens a disszertáció konzultáció 1. szemeszterétıl kezdıdıen félévenként
értékeli a disszertáció elıkészítésében, megírásában való idıarányos elırehaladást. Negatív
értékelés esetén javasolhatja a programvezetınek a doktorandusz felfüggesztését tanulmányai
folytatásától. Az „idıarányos elırehaladás „ a következıket jelenti:
i. induló állapot (a 2.szemeszter alatt):
a) a téma megjelölése
b) induló irodalom (lexikonok, kézikönyvek) elolvasása
c) vázlatos tematika és munkaprogram dokumetálása 2 oldalon (elsı
bibliográfiai összeállítással)
ii. a 4. szemeszter befejezésekor
a) cím megadása
b) alapvetı irodalom ismerete
c) a disszertáció tervezett tartalomjegyzéke
d) anyaggyőjtés 40%-os készültségi foka
e) egy 8–10 oldalas mintafejezet felolvasása és megvitatása a
doktorkollégiumban
iii. az abszolutórium megadásához:
a) anyaggyőjtés és elemzés 70%-os készültségi foka
b) iodalom ismerete
c) legalább 30%-os megírtság
d) a tervezetnek és két részletének megvitatása a dotorkollégiumban,
doktorandusz-opponens részvételével
e) legalább egy opponálás valamely doktorandusz-társ disszertációjához.
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