
A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve 
 

 

A doktori iskola – a doktori iskolák kreditrendszerű tanulmányi szabályzatának megfelelően – a 

tanulmányi kötelezettségeket a következőkben szabályozza: 

 A doktori képzés 6 félévből áll, amely alatt 180 kreditet kell teljesíteni.  

 A 180 kredit a következő kredit értékű tanulmányi munkaegységekkel teljesíthető: 

A. Képzési (tanulmányi) kredit 

B. Kutatási (kutatói) kredit 

C. Oktatási (oktatói) kredit 

 A képzés során legalább 

 36 kreditet „A” típusú tanegységgel; 

 legfeljebb 

 126 kreditet „B” típusú tanegységgel 

 45 kreditet „C” típusú tanegységgel lehet szerezni. 

A félév elismeréséhez legalább 20 kreditet kell (A, B, C típusból) összesen szerezni. 

 

A doktori iskola tanterve hármas struktúrában épül fel. Alapja a minden doktorandusz számára 

kötelező tantárgyak köre, ezt egészíti ki a témacsoportnak megfelelő tantárgykör, amelyből a 

tanulmányok során minden doktorandusznak kötelezően egy tantárgyat kell teljesítenie, ezt 

egészítik ki a választható tantárgyak.  

 

A szabadon választható tantárgyak körét a doktorandusz egyéni kutatási témájának megfelelően 

tovább lehet bővíteni más doktori iskolák tantárgyainak felvételével. A hallgató a többi témacsoport 

részére előírt tárgyakból is választhat. Ezt előzetesen a doktori iskola vezetőjével vagy titkárával 

egyeztetni kell. Külföldön lehallgatott és teljesített tantárgyak esetén az elfogadásról a doktori 

iskola tanácsa a doktori iskola tantervében szereplő tantárgyfelelős nyilatkozata alapján dönt. 

 

A tantárgyfelelős mind a nappali, mind a levelező hallgatók számára elkészíti a tantárgyi leírást és 

az időütemezést. Ez az alapja a hallgató időbeosztásának. 

 

A tantárgyfelelős a tantárgyi leírás során éljen a team-jellegű oktatás lehetőségével, egy-egy 

fontosabb tantárgyi rész oktatását más egyetem ismert oktatójának meghívásával szervezze meg (ez 

kezdete lehet az iskolák közötti munkamegosztás későbbi elmélyítésének). 

 

A tantárgyak min. 3 fő jelentkezése után indíthatók, a képzési idő 10 hét/félév.  



 

Modell-tanterv 

Kötelező tantárgy 

1. 2. 3. 4. 

Kredit szemeszter 

Összes óraszám 

1. Mikro- és makroökonómia 60    4 

2. Gazdaságelemzési módszerek I.  30   
4 

3. Gazdaságelemzési módszerek II.   30  

4. Kutatás módszertan  45   3 

5. Vállalatmenedzsment I.   30  
4 

6. Vállalatmenedzsment II.    30 

      

Összes kötelező (óra/hét) 6 7,5 6 3  

 
A tantárgyi leírásokat a kötelező tantárgyak esetében a GSZDI Működési Szabályzatának 5. melléklete 

tartalmazza: 

 
http://gszdi.szie.hu/sites/default/files/SZIE_GSZDI_szabalyzat_130618.pdf 

 

Külföldi, vagy hazai társintézmény doktori képzésében felvett és teljesített tantárgyak elfogadásáról az illetékes 

tantárgyfelelős szignálása után, a doktori iskolatanácsa dönt. 

A PhD kutatási témának megfelelő, más intézményben felvett tantárgy elfogadása és kreditálása egyedileg 

kerül elbírálásra. 

 

A választható PhD kurzusok tantárgyi leírásai az alábbi linken elérhetők: 
http://gszdi.szie.hu/sites/default/files/GSZDI_valaszthato_tantargyak_listaja_0.xls 



Javaslat a mintatanterv elkészítéséhez  

 

 

 I. félév II. félév III. félév IV. félév V. félév VI. 

félév 

Összesen 

A.  Tanulmányi kreditek T Kr T Kr T Kr T Kr T Kr T Kr szerzett előírt 

1. Kötelező tantárgyak (iskola 

minden hallgatójának) 

Mikro- és 

makroökonómia 

 

4 

 

Gazdaságelemzési 

módszerek I. 

Kutatásmódszertan 

 

 

3 

Gazdaságelemzési 

módszerek II. 

Vállallat-menedzsment I. 

4 

 

Vállalatmenedzsment II. 4     15  

2. Kötelezően választandó 

(témacsoportonként) 

      1 3     3  

     Összesen (1+2): 1 4 2 3 2 4  7     18 18 

(max) 

3. Szabadon választható 

(tantárgylistából, a témához 

kapcsolódóan egyénileg 

választható) 

2 6 2 6 1 3       15  

4. Egyéb, tanulmányokkal 

szerezhető kreditek (tanulmány, 

beszámoló stb.) 

 10  10  4       24  

A.  Tanulmányi kreditek (1-4) 

összesen: 

3 20 4 19 3 11  7     57 36 

(min) 

B.  Kutatási kreditek: 

   Kutatómunkáért 

   Publikációs tevékenységért 

  

10 

  

11 

  

17 

2 

  

18 

2 

  

25 

4 

 

25 

4 

  

106 

12 

 

126 

(max) 

C.  Oktatási kredit        3  3 3  9  

Mindösszesen:            szerzett 3 30 4 30 3 30 2 30  32 32  184  

               előírt  30  30  30  30  30 30   180 
 

T = megnevezendő tantárgy(ak) száma 

Kr = félévi óraszámtól függő kreditértékek 

 

A min. megszerezhető 36 tanulmányi kredit max. 50%-a, azaz 18 kredit írható elő kötelező (1+2) tantárgyként. 

 

 


