A Gyógyszertudományok Doktori Iskola PhD hallgatóira vonatkozó komplex vizsga menete a 2+2
éves doktori képzésben

1. A Szegedi Tudományegyetem doktori iskoláiban a Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés
Szabályzat V. fejezetében rögzítettek szerint történik a komplex vizsga1.

2. A Gyógyszertudományok Doktori Iskola PhD hallgatói évente egyszer, június 15. és június 30.
között tehetik le a komplex vizsgát. A vizsga időpontját a Doktori Iskola a honlapján közzéteszi.
A PhD hallgatók írásban jelentkeznek a vizsgára május 15-ig. A jelen tájékoztató mellékletét
képező Jelentkezési lapot kitöltve le kell adni a Gyógyszerésztudományi Kar Tanulmányi
Osztályán. A jelentkezéskor a vizsgázó megadja az elméleti részre kiválasztott
témaköröket/tárgyakat. A jelentkezést a témavezető jóváhagyja.

3. A komplex vizsgára bocsátás feltétele legalább 90 kredit megszerzése és valamennyi kötelező
elméleti kurzus teljesítése.

4. A komplex vizsga nyilvános, három főből álló bizottság előtt történik. A vizsgabizottság elnöke
a Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi tanára, emeritus professzora, ill. MTA doktora
fokozattal rendelkező oktatója. A bizottság valamennyi tagja tudományosan minősített, egy
tagja nem állhat munkaviszonyban a Szegedi Tudományegyetemmel. A vizsgázó témavezetője
nem lehet a bizottság tagja.

5. A témavezető előzetesen írásban értékeli a vizsgázó PhD hallgató munkáját, előmenetelét a
Doktori Iskola honlapján közzétett értékelő lapon. Az értékelést a vizsgabizottság a vizsga előtt
áttekinti.

6. A komplex vizsga elméleti része két választható témakörét/tárgyát a Doktori Iskola adja meg.
A vizsgázó a vizsgára jelentkezéskor az alábbiak közül jelöl meg 1-1 témakört/tárgyat:
1. tárgy/témakör

2. tárgy/témakör

Gyógyszerkémia
Farmakognózia
Gyógyszertechnológia
Gyógyszerhatástan
Szerves kémia
Analitikai kémia
Klinikai gyógyszerészet

Biofarmácia
Kolloidika
Farmakoepidemiológia
Elválasztástechnika
Minőségbiztosítás
Fitoterápia
Szerkezetvizsgálatok
Botanika
Műszeres gyógyszervizsgálatok
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Az SZTE Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatának V. fejezete megtalálható jelen tájékoztató
utolsó oldalán.
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Indokolt esetben a vizsgázó ezektől eltérő témaköröket/tárgyakat is kérhet. Ilyen esetben a
vizsga csak a Doktori Iskola Tanácsának jóváhagyásával kezdhető meg.

7. A komplex vizsga disszertációs része egy a PhD hallgató által bemutatott prezentáció, ami
tartalmazza a PhD hallgató kutatómunkájának szakirodalmi hátterét, célkitűzéseit, az
alkalmazott módszereket és eddigi eredményeit, ill. további terveit. Kitér a disszertációhoz
kapcsolódó publikációira (megjelent, elfogadott, beküldött közlemények). A prezentáció
időtartama kb. 15 perc.

8. A vizsgabizottság tagjai a vizsga elméleti és disszertációs részét külön-külön értékelik 0-5
fokozatú skálán. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét
vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azokra legalább 3 pontot ad és az átlagos pontszám legalább
3. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt, vagy nem megfelelt minősítés lehet.

9. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét
a vizsga napján ki kell hirdetni. A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal,
ugyanazon vizsgaidőszakban megismételheti.
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JELENTKEZÉSI LAP
komplex vizsgára a Gyógyszertudományok Doktori Iskola PhD hallgatói részére

PhD hallgató neve:

Neptun azonosítója:

Képzési program:

Témavezető:

Az elméleti rész választott tárgyai/témakörei:
1. tárgy/témakör:
2. tárgy/témakör:

Szeged, 2019. ……………….
…………………………………………
PhD hallgató

A komplex vizsgára történő jelentkezést a megadott adatokkal és a választott
tárgyakkal/témakörökkel támogatom.

Szeged, 2019. ……………….
…………………………………………
témavezető
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