
 

KREDITRENDSZER A KÉMIA DOKTORI ISKOLÁBAN 

A 2016/2017. tanévtől  

  

 

Az alább részletezett kreditrendszer a 2016/2017. tanév 1. félévétől lépett életbe. 

 

A doktori képzés nyolc féléve alatt a Kémia Doktori Iskolában a nappali és levelező 

tagozatos hallgatóknak legalább 241, kreditet kell megszerezni a következő megosztásban: 

 

 

A kreditek teljesítésének ajánlott menetrendje 

nappali tagozatos hallgatóknak 

félév 
tanulmányi 

kredit 
oktatási kredit kutatási kredit összesen 

1. 2+1a+1b 4 23 31 

2. 2+1 a 4 23 30 

3. 2+1 a 4 23 30 

4. 2+1 a 4 23 30 

5. 0 4 26 30 

6. 0 4 26 30 

7. 0 4 26 30 

8. 0 4 26 30 

összesítve 13 32 196 241 

 
a: A tanszéki szemináriumok látogatásáért kapható kredit. 
b „A tudományos kutatás etikája” című kötelező, 1 kreditpont értékű kurzus, melyet az 1. vagy 

2. félévben kell felvenni.



A kreditek teljesítésének ajánlott menetrendje  

levelező tagozatos hallgatóknak 

félév 
tanulmányi 

kredit 
oktatási kredit kutatási kredit összesen 

1. 6+1a 0 24 30 

2. 6 0 24 30 

3. 0 0 30 30 

4. 0 0 30 30 

5. 0 0 30 30 

6. 0 0 30 30 

7. 0 0 30 30 

8. 0 0 30 30 

összesítve 13 0 228 241 

 
a„A tudományos kutatás etikája” című kötelező, 1 kreditpont értékű kurzus, melyet az 1. vagy 

2. félévben kell felvenni. 

Megjegyzés: a levelező hallgatók egyes kategóriákban megszerzendő kreditpontjait indokolt 

esetben, egyedi elbírálás alapján a Kémia Doktori Iskola Tanácsa megváltoztathatja. Levelező 

hallgatóknak oktatási kreditet nem kell szerezni. 

 

A kreditek teljesítésének ajánlott menetrendje  

egyénileg felkészülő hallgatóknak 

félév 
tanulmányi 

kredit 
oktatási kredit kutatási kredit összesen 

0.  0 0 120a 120 

1. - 4. 0 0 120b 120 

összesítve 0 0 240 240 
 

a A felvételit követően jóváírásra kerülő kreditpont. 
b Kutatási kredit az egyénileg felkészülő hallgatók esetében a„Kutatómunka V. – VIII.”  

kurzusok felvételével, az addigi, dokumentált kutatási eredmények elfogadásával teljesíthető 

egy, de maximum négy félévben. 

 



A kreditek teljesítésének ajánlott menetrendje  

angolnyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak 

 

félév 
tanulmányi 

kredit 
oktatási kredit kutatási kredit összesen 

1. 2+1a - 28 30 

2. 2 - 28 30 

3. 4 - 26 30 

4. 4 - 26 30 

5. 0 - 30 30 

6. 0 - 30 30 

7. 0 - 30 30 

8. 0 - 30 30 

összesítve 13 - 228 241 
a„A tudományos kutatás etikája” című kötelező, 1 kreditpont értékű kurzus, melyet az 1. vagy 

2. félévben kell felvenni képzési formától függetlenül minden hallgatónak. 

 

Tanulmányi kredit: 

A nyolc félév alatt nappali és levelező tagozaton összesen legaláb 13 tanulmányi kreditet kell 

szerezni. Tanulmányi kredit doktori hallgatók számára meghirdetett előadás látogatásával, 

vizsgán történő beszámolás után kapható. A szokásos egyféléves, heti kétórás előadás két 

kreditpontot ér. A tárgyak felvételéhez a témavezető szóbeli hozzájárulása szükséges. 

Egyénileg felkészülő hallgatók esetén nem kell tanulmányi krediteket szerezni. 

 

A KDI doktorandusz hallgatóinak a 13 tanulmányi kreditből minimálisan 8 kreditet a KDIT 

által elismert tantárgy követelményeinek teljesítésével kell megszerezni. A DE más doktori 

iskolái által meghirdetett tantárgyak követelményeinek teljesítéséért járó kreditek 

érvényesítését a hallgatónak, a megfelelő igazolásokat mellékelve, írásban kell kérnie a KDIT-

tól. 

 

Az előadások látogatása mellett tanulmányi kredit szerezhető a tanszéki szemináriumokon való 

rendszeres részvételért. A tanszéki szeminárium a nyolcféléves képzés alatt négyszer, az első 

négy félévben vehető fel kurzusként. Ugyanakkor, minden esetben a tanszéki szemináriumok 

egész éves látogatása szükséges a kreditek megszerzéséhez. A doktori hallgató tanszéke a 

harmadik és negyedik év során is javasolhatja a tanszéki szemináriumok látogatását kreditpont 

adása nélkül.  

 

A tanulmányi kreditek teljesítését a tárgy előadója igazolja. A tanszéki szemináriumok esetén 

ez a tanszékvezető.  

 

Nyelvtanulással tanulmányi kreditpont nem szerezhető.  

 

A Kémia Doktori Iskola egyes programjai saját hallgatóik számára két kiválasztott, egyféléves 

kurzus hallgatását kötelező jelleggel előírhatják. 

 

 



Oktatási kredit: 

A nyolc félév alatt a nappali tagozatos hallgatóknak összesen 32 oktatási kreditet kell szerezni. 

Egy félévben heti négy óra oktatással 4 kreditet lehet szerezni.  

 

Az oktatási kreditek teljesítését a szervezeti egység vezetője (tanszékvezető) igazolja. 

 

Kutatási kredit: 

A nyolc félév alatt a nappali tagozatos hallgatóknak összesen 196 kutatási kreditet kell 

szerezni. Az első négy félévben a PhD kutatómunkáért 23, míg az utolsó négy félévben 26 

kreditpont jár. 

 

Levelező hallgatóknak a nyolc félév alatt összesen 228 kutatási kreditet kell szerezni. Az 

első két félévben a PhD kutatómunkáért 24, az utolsó hat félévben 30 kreditpont jár. 

 

Az egyénileg felkészülő hallgatók a sikeres felvételükkel 120 kreditet kapnak. A fennmaradó 

120 kreditpont az addigi dokumentált kutatási eredmények elfogadásával teljesíthető egy, 

vagy maximum négy félévben. 

 

A kutatási kreditek teljesítését a témavezető igazolja. 

 

2019. április 05. 

 

Dr. Kövér Katalin 

      egyetemi tanár, akadémikus 

         a DE Kémia Doktori Iskola vezetője 


