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I. A Doktorandusz Önkormányzat fogalma és felépítése 

 

NFtv. 63. § (1) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény 

részeként működő doktorandusz önkormányzat látja el. A doktorandusz önkormányzatnak minden 

doktorandusz a tagja, választó és választható. A doktorandusz önkormányzat működésére egyebekben 

a 60. § (1)–(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A 61. §-ban foglalt egyetértési, 

véleményezési, javaslattételi jogosultságokat a doktoranduszok tekintetében a doktorandusz 

önkormányzat gyakorolja. 

(2) A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviseletét a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége látja el. A Doktoranduszok Országos Szövetsége a doktorandusz 

önkormányzatok képviselőiből álló testület által elfogadott alapszabállyal rendelkező jogi személy, 

székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Doktoranduszok Országos Szövetsége jogosult 

Magyarország címerének használatára. A Doktoranduszok Országos Szövetségét az oktatási hivatal 

veszi nyilvántartásba. 

(3) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége 

üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Magyar Rektori Konferencia képviselőjét. 

(4) A tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók és az őket támogató oktatók szakmai 

szervezete az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

feladata a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói tudományos és művészeti tevékenység, a 

diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása, valamint az országos jellegű tudományos 

és művészeti diákfórumok szervezése. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács működését – az 

általa megalkotott – szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 

 

NFtv. 60. § (1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsőoktatási 

intézmény részeként – hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak – a 63. §-ban 

meghatározott kivétellel – minden hallgató tagja, választó és választható. A hallgatói önkormányzat az 

e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha 

a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és 

b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben 

részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. 

(2) A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat működésének a 

rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése fogadja el, és a szenátus 

jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a 

beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. 

(3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a 

felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módosítását 

jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott. 

(4) A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsőoktatási intézmény 

biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a hallgatói önkormányzat törvényes 

működését ellenőrizni köteles. A hallgatói önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen 
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használhatja a felsőoktatási intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a 

felsőoktatási intézmény működését. 

(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén – beleértve 

azt is, ha az alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közléstől számított harminc napon belül 

jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz 

fordulhat. 

(6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a döntést 

megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés 

végrehajtására halasztó hatálya van. 

          (2a) A hallgatói önkormányzat tisztségviselője 

     a) megbízatási ideje – valamennyi hallgatói önkormányzati tisztségének időtartamát 

egybeszámítva –        legfeljebb négy év lehet, 

   b) nem tölthet be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehet tagja a 

felügyelőbizottságnak, nem láthat el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsőoktatási intézmény hozott 

létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. 

 

1. § 

(1) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény 

részeként működő Doktorandusz Önkormányzat látja el.  

(2) A Doktorandusz Önkormányzat felépítése: 

(a) a Doktorandusz Önkormányzat Választmánya, 

(b) a Doktorandusz Önkormányzat Elnökség, 

(c) a Doktorandusz Önkormányzat elnöke, 

(d) a Doktorandusz Önkormányzat általános alelnöke, gazdasági alelnöke. 

 

2. § 

(1) A Doktorandusz Önkormányzat Választmányának 12 szavazati joggal rendelkező 

képviselője van, akiket a Doktorandusz Önkormányzat tagjai választanak meg. 

(2) A Doktorandusz Önkormányzat Választmányának képviselői jogosultak a Doktorandusz 

Önkormányzat Választmányának ülésein felszólalni, határozati javaslatot előterjeszteni, 

valamint a határozathozatal során szavazni.  

(3) A szavazásban csak a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának ülésén személyesen 

megjelent képviselők vehetnek részt.  

 

3. § 
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(1) A Doktorandusz Önkormányzat Választmányának tanácskozási jogú tagjai jogosultak a 

Doktorandusz Önkormányzat Választmányának ülésein felszólalni és határozati javaslatot 

előterjeszteni. 

(2) A Doktorandusz Önkormányzat Választmányának állandó meghívott tagjai, tanácskozási 

joggal: 

(a) az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, 

(b) az Egyetemi Doktori Intézet igazgatója, 

(c) az EHÖK elnök. 

(3) A Doktorandusz Önkormányzat Választmánya, valamint a Doktorandusz Önkormányzat 

elnöke tanácskozási joggal meghívhat a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának 

ülésére olyan személyt, aki adott ügyben érintett. 

4. § 

(1) A felsőoktatási intézmény részeként működő Doktorandusz Önkormányzat működési 

feltételeit (jogszabályokban és jelen Alapszabályban meghatározott jogainak gyakorlása, 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében felmerülő költségeinek finanszírozását) a Szegedi 

Tudományegyetem biztosítja. 

(2) A Doktorandusz Önkormányzat mindennapi működési feltételeinek biztosítására a 

Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Irodát működtet. 

(3) A Doktorandusz Önkormányzat Iroda irodavezetője közalkalmazott; megbízására és 

felmentésére a Doktorandusz Önkormányzat elnöke tesz javaslatot a Rektor számára. 

(4) A Doktorandusz Önkormányzat Iroda irodavezetője számára a mindennapi feladatokat a 

Doktorandusz Önkormányzat elnöke határozza meg. 

 

II. A Doktorandusz Önkormányzat Választmányi képviselőinek megválasztása 

5. §  

(1) A választást minden évben – egyetemi szinten egységes időpontban – a Doktorandusz 

Önkormányzat elnöke írja ki. 

(2) A választás technikai lebonyolítását a Doktorandusz Önkormányzat Választmánya által a 

választást megelőzően megalakított 3 fős Doktorandusz Választási Bizottság tagjai, vagy a 

Doktorandusz Önkormányzat Elnöke által megbízottak végzik. 

(3) A választás során minden hallgató választó és választható, aki valamelyik Doktori Iskola 

beiratkozott, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója vagy valamelyik Doktori Iskola 

doktorjelölti státusszal rendelkező tagja, amit jogviszony-igazolással igazolni tud, vagy az 

adott Doktori Iskola vezetőjének erre vonatkozó írásos nyilatkozatával rendelkezik. A 

választási névjegyzéket a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz 
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hallgatók és a doktorjelölti státuszban lévő doktoranduszok esetében a Hallgatói Szolgáltató 

Iroda és a Tanulmányi Osztály biztosítja. 

(4) A Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat Választmány tagjainak száma 12 fő. 

(5) A választás kétfordulós: az első forduló a jelölési forduló, a második forduló a szavazási 

forduló. 

(6) A választás az első fordulóban (jelölés) úgy történik, hogy a választásra jogosult a 

hivatalos szavazólapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa jelölni kívánt személy 

nevét, s ezt a szavazólapot a szavazóurnába helyezi. Valamennyi választásra jogosult személy 

bármely Doktori Iskola hallgatójára leadhatja jelölését. Legfeljebb 12 személyt lehet jelölni. 

(7) A második fordulóban (szavazás) az a személy választható, aki a jelölést elfogadja. A 

választás technikai lebonyolítója meghatározza az elfogadás helyét és idejét, valamint 

ellenőrzi a hallgatói jogviszony fennállását. 

(8) A második fordulóban 24 fő indulhat, a jelölésen kapott szavazatok számának csökkenő 

sorrendje alapján. Ha az induláshoz még szükséges legalacsonyabb számú szavazatot többen 

is megkapták, valamennyien jogosultak a második fordulóban való részvételre. A sorrend 

kialakításánál csak azon személyeket kell figyelembe venni, akik a jelölést elfogadták. 

(9) Minden választásra jogosult személy egy szavazólapon legfeljebb 12 személyre adhatja le 

a szavazatát. A választás érvényes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint egynegyede 

igazoltan részt vett. 

(10) Megválasztott képviselőnek azt a 12 személyt kell tekinteni, akik a szavazási fordulóban 

a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban 

(jelölés) leadott szavazatok száma dönt; az első fordulóban azonos számú szavazatot kapott 

személyek között sorsolással kell dönteni.  

(11) A szavazás során a szavazólap átvételekor ellenőrizni kell a szavazásra való jogosultság 

fennállását, és a szavazólap átvételét az erre a célra rendszeresített aláíró íven a szavazónak 

tanúsítani kell. 

(12) A szavazás minden napján az első szavazónak sértetlenségi jegyzőkönyvvel kell 

tanúsítania, hogy az urna (az első napon) üres, illetve (az azt követő napokon) a megfelelő 

védelemmel ellátott urnát előtte bontották meg. 

(13) A választás eredményéről jegyzőkönyv kerül felvételre, továbbá arról tájékoztatót kell 

közzétenni, amely tartalmazza a szavazás helyét és idejét, a szavazáson megjelentek számát, a 

választás eredményét (a jelölt nevével és a leadott szavazat számával), valamint külön lezárt 

borítékban az aláíró ívet. 

(14) A választást lebonyolító Választási Bizottság (vagy Elnök által megbízott) köteles 

minden fordulóról jegyzőkönyvet készíteni, s azt az Elnök köteles a szavazást követő napon a 

Rektornak megküldeni. 
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6. §  

(1) A képviselő mandátuma egy évre vagy az új Választmány megalakulásáig szól. 

(2) A képviselő mandátuma választással megújítható. 

(3) A képviselő mandátuma megszűnik: 

(a)  az egy év lejártával; 

(b)  a hallgatói jogviszony vagy doktorjelölti státusz megszűnésével; 

(c)  lemondással; 

(d)  visszahívással; 

(e)  a közügyektől való eltiltó büntetés jogerőre emelkedésével; 

(f) marasztaló egyetemi fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével. 

(4) A megszűnt mandátumú képviselő helyére pótválasztáson új képviselőt lehet választani; 

erre a választásra a rendes választásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

III. A Doktorandusz Önkormányzat elnöke, alelnökei és póttagjai 

7. § 

(1) A Doktorandusz Önkormányzat Választmánya – a képviselők megválasztását követő első 

ülésen – jelölést követően tagjai sorából elnököt választ. Elnökként bármely képviselő jelölhet 

és jelölhető. 

(2) A jelölt köteles a jelölés elfogadásáról a Doktorandusz Önkormányzat Választmánya előtt 

szóban nyilatkozni. 

(3) A Doktorandusz Önkormányzat Választmánya az elnök személyéről titkosan szavaz. 

(4) Az elnök megválasztásához a képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges. 

(5) Ha a választás első fordulója eredménytelen, a második fordulóba csak a kettő legtöbb 

jelölést kapott jelölt kerülhet be. 

(6) Ha a második forduló is eredménytelen, a harmadik fordulóban a fentiek szerinti kettő 

jelölt közül megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a leadott szavazatok egyszerű többségét 

megszerzi. 

(7) Az elnök megbízatása megválasztásától kezdődik és az alábbiak szerint szűnik meg: 

(a) a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának képviselői tisztsége megszűnésével; 

(b) az új elnök megválasztásával; 

(c) lemondással; 

(d) a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának bizalmatlansági határozatával. 
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(8) az elnök jelölése alapján a Doktorandusz Önkormányzat Választmánya általános alelnököt 

és gazdasági alelnököt választ. 

 

8. §  

(1) Az elnök feladatai: 

(a) képviseli a Doktorandusz Önkormányzatot, annak Választmányát és a Doktorandusz 

Önkormányzat Elnökséget; 

(b) szervezi és irányítja a Doktorandusz Önkormányzatot, annak Választmányát és a 

Doktorandusz Önkormányzat Elnökség munkáját; 

(c) összehívja és vezeti a Doktorandusz Önkormányzat Választmányát és a Doktorandusz 

Önkormányzat Elnökség üléseit, és javaslatot tesz azok napirendjére; 

(d) szükség szerint rendkívüli ülést hív össze; 

(e) rendszeres kapcsolatot tart fent az Egyetemi Doktori Tanácsok és a Doktori Iskolák 

vezetésével, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal; 

(f) gondoskodik a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának és a Doktorandusz 

Önkormányzat Elnökség határozatainak végrehajtásáról; 

(g) saját tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a Doktorandusz Önkormányzatot 

Választmányát és a Doktorandusz Önkormányzat Elnökséget; 

(h) képviseli a Doktorandusz Önkormányzat Választmányát az adott Kari Tanácson, 

amennyiben az arra megválasztott képviselő bármilyen oknál fogva nem tud azon részt venni; 

(i) javaslatot tesz az Elnökség tagjainak személyére; 

(j) javaslatot tesz az Elnökség részére a Kari Tanácsok, illetve az egyéb doktorandusz 

képviseleti jogosultságok esetén a képviselők személyére. 

 

9. § 

(1) Az alelnökök: 

(2) a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának munkájának folyamatos ellátása 

érdekében az elnök mellett egy általános alelnök tevékenykedik. 

(a) az általános alelnök feladatkörét az elnök jelöli ki. 

(3) a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának gazdasági tevékenységének vezetését az 

elnök irányításával a gazdasági alelnök látja el. 

(4) Az elnököt – akadályoztatása esetén – az általa kijelölt alelnök helyettesíti, ennek során 

teljes körben gyakorolja az elnököt megillető jogosultságokat és teljesíti az őt terhelő 

kötelezettségeket. 
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(5) Egyebekben az alelnökre az elnökre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak. 

 

10. § 

A képviselők megválasztását követő első Elnökségi Ülésén az egyes bizottságok és tanácsok 

tagjait és póttagjait a Doktorandusz Önkormányzat Elnökének jelölése alapján a 

Doktorandusz Önkormányzat Elnöksége egyszerű többséggel választja meg. 

 

IV. A Doktorandusz Önkormányzat Választmányának hatásköre és működése 

11.§ 

Hatásköre kiterjed különösen az alábbiakra: 

(1) véleményt nyilvánít a doktorandusz hallgatókat érintő kérdésekben; 

(2) dönt a doktorandusz hallgatókat érintő minden olyan kérdésben, amely a doktorandusz 

hallgatók önigazgatásával kapcsolatos; 

(3) az Elnök jelölése alapján megválasztja a Doktorandusz Önkormányzat Elnökség tagjait; 

 

12. § 

(1) Tanulmányi félévente legalább egyszer ülésezik. 

(2) Ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az üléseket az elnök akadályoztatása esetén az 

alelnök vagy az elnök által írásban meghatalmazott személy vezeti le. 

(3) A Doktorandusz Önkormányzat Választmányának ülését az elnök bármikor összehívhatja. 

A Doktorandusz Önkormányzat Választmányának ülését össze kell hívni legkésőbb öt 

munkanapon belül, amennyiben azt a képviselők legalább egyharmada – a napirendi pontok 

megjelölésével – kéri. 

(4) A meghívókat legalább öt nappal az ülés előtt ki kell küldeni elektronikus, vagy postai 

úton, amelyen a napirendi pontokat – az előadó megjelölésével együtt – fel kell tüntetni. 

  

13. § 

(1) Az ülés kezdetén az elnök ellenőrzi a határozatképességet. Az ülés határozatképes, 

amennyiben a szavazati jogú képviselők több mint fele megjelent.  

(2) Határozatképtelenség esetén az (újabb) ülést legalább harminc perc múlva – azonos 

napirenddel – ismételten össze kell hívni. Az újabb (ismételten összehívott) ülés 

határozatképes, amennyiben a szavazati jogú képviselők több mint egynegyede megjelent 

azzal, hogy ilyen ülésen Alapszabályt módosítani érvényesen nem lehet. 
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(3) Ha a Doktorandusz Önkormányzat Választmánya a fentiek szerint is határozatképtelen, 

akkor az ülést el kell halasztani, az elnök köteles azonban azt 5 munkanapon belül – azonos 

napirenddel – ismételten összehívni. 

 

14. § 

(1) Az ülések napirendjét az elnök állítja össze; a napirendre minden képviselő javaslatot 

tehet. Ha a javaslattal a megjelent szavazati jogú képviselők legalább fele egyetért, úgy azt 

napirendre kell tűzni.  

(2) A napirendet a képviselők az ülés kezdetén, nyílt szavazással fogadják el. 

 

15. § 

(1) Az ülések a Szegedi Tudományegyetem oktatói, hallgatói és munkavállalói számára 

nyilvánosak. Zárt ülést kell elrendelni, amennyiben ezt az elnök vagy a képviselők 

egyharmada indítványozza.  

(2) Zárt ülésen csak a Doktorandusz Önkormányzat képviselői valamint az elnök döntése 

alapján meghívottak vehetnek részt. 

 

16. § 

(1) Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet két taggal hitelesíttetni kell. A 

jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről a napirendek megszavazását 

megelőzően kell szavazni. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jegyzőkönyvet készítő szerv („Doktorandusz 

Önkormányzat Választmánya”) megnevezését, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyv-hitelesítők nevét, az ülés helyét, idejét. A megjelentek nevét és aláírását külön 

jelenléti ív tartalmazza. A jegyzőkönyvnek az ülésen meghozott határozatokat, 

állásfoglalásokat olyan módon kell tartalmaznia, hogy a jegyzőkönyv alapján a határozatok 

tartalma egyértelműen értelmezhető és a határozathozatali eljárás szabályszerűsége 

ellenőrizhető legyen. 

(3) A jegyzőkönyv a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára az elnök előzetes írásbeli 

engedélyével – az elnök jelenlétében – személyesen megtekinthető, de arról másolat nem 

készíthető. 

 

17. § 

(1) A határozathozatal nyílt szavazás útján történik, kivéve a személyi kérdéseket, amelyek 

esetében titkos szavazást kell elrendelni.  
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(2) Bármely tag indítványára titkos szavazást kell elrendelni, ha az indítványt a megjelent 

szavazati jogú képviselők egyharmada támogatja.  

(3) Határozathozatalhoz, állásfoglaláshoz egyszerű szótöbbség szükséges. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(4) A döntéseket határozatba kell foglalni, és egyértelmű sorszámozással, valamint 

„Doktorandusz Önkormányzat Választmányának Határozata” elnevezéssel ellátni. Ellenkező 

rendelkezés hiányában a határozat az elfogadását követő naptól hatályos. 

 

V. A Doktorandusz Önkormányzat Elnökség 

18. § 

(1) A Doktorandusz Önkormányzat Elnökség négy főből áll; tagjai az elnök (Doktorandusz 

Önkormányzat elnöke), az általános alelnök (a Doktorandusz Önkormányzat általános 

alelnöke), a gazdasági alelnök (a Doktorandusz Önkormányzat gazdasági alelnöke), valamint 

további egy fő elnökségi tag. Az Elnökség határozatképes, amennyiben a tagok 50%-a jelen 

van. 

(2) A Doktorandusz Önkormányzat Választmány teljes létszámú testületének 10. § (1) 

bekezdés szerinti ülései között eltelt időben – szükség esetén – a Doktorandusz 

Önkormányzat Elnökség ülésezik, amelynek során a Doktorandusz Önkormányzat hatáskörét 

azzal gyakorolja, hogy saját tagjait érvényesen nem választhatja meg (vagy nem választhatja 

újra) vagy nem hívhatja vissza, valamint nem fogadhat el új Alapszabályt és nem 

módosíthatja a jelenlegi Alapszabályt.  

(3) Megválasztja a Szenátus doktori képzésben részt vevő képviselőjét és póttagját; 

(4) Megválasztja az EHÖK Választmány doktori képzésben részt vevő tagját és póttagját; 

(5) Minősített oktatót delegál a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsába; 

(6) Az Elnök jelölése alapján Tagot delegál azokba a Kari Tanácsokba, amelyek doktorandusz 

hallgató taggal rendelkeznek; 

(7) Tagot delegál az Egyetemi Kollégiumi Tanácsba; 

(8) Javaslatot tesz a Kari Doktori Tanácsokba meghívandó doktorandusz hallgatók 

személyére; 

(9) Javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsba meghívandó doktorandusz hallgató 

személyére. 

(10) Megfoszthatja az Elnökség a Doktorandusz Önkormányzat Választmányának 

képviselőjét a mandátumától, amennyiben jogszabályt, egyetemi szabályzatot, valamint a 

jelen Alapszabályban foglalt rendelkezéseket súlyosan megsérti. Ehhez a Doktorandusz 

Önkormányzat Elnökségének háromnegyedes többsége szükséges. A Doktorandusz 
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Önkormányzat Elnökségének döntése ellen való fellebbezés a Doktorandusz Önkormányzat 

Választmányánál történik. 

(11) Egyebekben a Doktorandusz Önkormányzat Elnökségre a Doktorandusz 

Önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. 

 

VI. Vegyes és záró rendelkezések 

 

19. § 

(1) Jelen Alapszabályt a Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata a 2016. 

év április hó 1. napján tartott ülésén, a 2/2015-2016. (2016.IV.01.) sz. határozatával, valamint 

a 2016. év április hó 19. napján tartott ülésén, 2/2015-2016. (2016.IV.19) sz. határozatával 

egyhangúlag elfogadta. 

(2) Jelen Alapszabályt a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2016. év április hó 25. napi 

ülésén a 83/2016. számú SZ-határozatával jóváhagyta. 

(3) Jelen Alapszabály a szenátusi jóváhagyással egyidejűleg hatályba lép. Az Alapszabály a 

következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

 

 

 Dr. Szabó Gábor s.k.  

 rektor 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok


 A Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya 

 

12 

1. sz. melléklet 

A Szegedi Tudományegyetem Tudományterületei, Doktori Iskolái 

 

I. Bölcsészettudományok 

SZTE BTK 

(1) Irodalomtudományi Doktori Iskola 

(2) Neveléstudományi Doktori Iskola 

(3) Nyelvtudományi Doktori Iskola  

(4) Történelemtudományi Doktori Iskola  

(5) Filozófia Doktori Iskola 

 

II. Orvostudományok  

SZTE ÁOK 

(6) Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 

(7) Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola 

(8) Klinikai Orvostudomány Doktori Iskola 

(9) Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola 

 

SZTE GYTK 

(10) Gyógyszertudományok Doktori Iskola 

 

III. Társadalomtudományok 

SZTE ÁJTK 

(11) Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

 

SZTE GTK 

(12) Közgazdaságtani Doktori Iskola 

 

IV. Természet- és műszaki tudományok 
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SZTE TTK 

(13) Biológia Doktori Iskola 

(14) Fizika Doktori Iskola 

(15) Földtudományok Doktori Iskola  

(16) Informatika Doktori Iskola 

(17) Kémia Doktori Iskola 

(18) Környezettudományi Doktori Iskola 

(19) Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola 

 


