A PhD fokozatszerzés követelményei a Gyógyszertudományok
Doktori Iskolában
1. A doktori értekezés benyújtásának feltétele, hogy a doktorjelölt a benyújtáskor legalább
az alábbi, a Scientific Journal Rankings (SCImago, https://www.scimagojr.com/
journalrank.php) alapján kategorizált közleményekkel rendelkezzen:
 2 darab Q1 minősítésű eredeti közlemény, melyek közül legalább az egyikben a jelölt
első szerző, vagy
 1 darab Q1-es minősítésű és 1 darab impakt faktoros angol nyelvű közlemény,
amelyek valamelyikében a jelölt első szerző, továbbá 1 darab tudományos közlemény
A közlemények minősítéséhez a közlemény elfogadásakor érvényes besorolást kell
figyelembe venni. DI programon belüli hallgatói társszerzőség esetén a programvezető
nyilatkozik az érintett hallgatók részesedéséről a közös közlemény eredményeiből. Rendkívül
indokolt esetben, kivételesen magas színvonalú közlemények publikálása esetén a
témavezető támogatásával el lehet térni, ebben az esetben is a Doktori Iskola Tanácsának
döntése szükséges. A közlemények között legalább egy elsőszerzős cikk legyen, ahol nem a
jelölt az első szerző, ott a felelős szerző nyilatkozzon arról, hogy a jelölt a dolgozatot a PhD
értekezésében felhasználhatja-e. Közleményként szabadalom is figyelembe vehető,
amennyiben a hallgató részesedése meghaladja a 10%-ot. A régi szabályozás szerinti
követelményrendszer (elvárt közleményszám minimum 3, ebből legyen legalább 1
elsőszerzős cikk, a cikkek impakt faktorának összege 3,0 legyen.) 2023. 12. 31-ig
párhuzamosan fut, és a hallgató választhat, hogy a régi, vagy az új besorolás alapján kívánja
fokozatszerzési eljárását elindítani.
2. A publikációkat fel kell vinni a Magyar Tudományos Művek (MTMT) adatbázisba. A
doktorjelölt az MTMT-ből kinyomtatott, az SZTE Klebelsberg Kunó Könyvtára által leigazolt
összesítéssel bizonyítja a közlemények meglétét, ill. azok impakt faktorát a Doktori Iskola
Titkárságán. Az értekezést 6 példányban kell benyújtani a Gyógyszerésztudományi Kar PhD
Titkárságára. Az értekezés téziseit 10-15 oldal terjedelemben (tézisfüzet) angol és magyar
nyelven kell elkészíteni, és 10 db magyar illetve 10 db angol nyelvű tézisfüzetet kell
benyújtani. Ezen kívül a disszertációt és a tézisfüzeteket fel kell tölteni a Szegedi
Tudományegyetem Doktori Repozitóriumába. Az értekezés benyújtásakor a jelölt mellékel
egy nyilatkozatot, melyben deklarálja eredményei eredetiségét (3. sz. melléklet). Szintén
mellékelendő a programvezető nyilatkozata arról, hogy disszertáció megfelel a formai és
tartalmi szempontoknak.
3.
Idegen nyelvek ismerete
a., A fokozatszerzéshez a hallgatónak egy világnyelvből (angol, német, orosz, francia,
spanyol, olasz) legalább középfokú (komplex) állami nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal
egyenértékű bizonyítványt kell felmutatnia. A nyelvvizsgák egyenértékűségét
kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet által nem szabályozott esetekben az
Egyetem Idegennyelvi Központjának szakvéleményét kell elfogadni.

b., A második idegen nyelv ismeretét, legalább alapfokú "A2" vagy "B1" szintű nyelvvizsgabizonyítvánnyal, illetve az Idegennyelvi Központban szerzett bizonyítvánnyal igazolhatják. Ha
az a.) pontban szereplő, középfokon előírt nyelvismeret nem angol, akkor a második idegen
nyelvnek mindenképpen angolnak kell lennie. Második idegen nyelvként bármely nyelv
választható az anyanyelvet kivéve. Nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok esetén az
anyanyelvük is elfogadható második idegen nyelvként. Az anyanyelvi ismeretek
dokumentálására közokirat bemutatása szükséges (Egyetem Idegennyelvi Központja,
konzulátus, stb. állítja ki). Számukra a magyar idegen nyelvnek számít.
c., Külföldi hallgatók esetén a középfokú angol nyelvismeret elismerhető amennyiben a
hallgató középiskolai vagy egyetemi tanulmányait angol nyelven folytatta, és ezt a
középiskola, illetve az egyetem által kiállított hivatalos dokumentummal igazolja.

