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A kurzusok szerkezete és kreditpontjai 
 
Szakszövegolvasás I-III. (német, angol, orosz)   18 kredit 
Historiográfia I-II.       12 kredit 
Történeti kutatás forrásai I-II.      12 kredit 
Társadalomelmélet- társadalomtörténet    10 kredit 
Történeti tér - topográfia      10 kredit 
Audiovizuális források és oral history      8 kredit 
Kutatásmódszertan         8 kredit 
Tutoriális foglalkozás       50 kredit 
Kötelező kurzusok összesen      128 kredit 
Szabadon választható kurzusok       20 kredit 
Egyéb tudományos és oktatási tevékenységgel szerezhető     92 kredit 
 
Összesen        240 kredit 
 
A Doktori Iskola oktatási programjának szerkezete és tanterve 
 

A doktori képzés 8 félévből áll. A 8 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a 
hallgatónak 240 kreditet kell teljesítenie a következők szerint: 

A kurzusok 6-10 kreditet érnek. A kurzusok felvételével és elvégzésével megszerezhető 
kreditek száma maximálisan 148, a minimálisan, tehát kötelezően megszerzendőké 128+20. A 
minimálisan megszerzendő kreditek részben a kötelező tárgyak, részben a doktorandusz által 
szabadon, ám témájához kapcsolódóan (irányítottan) kiválasztott 2 meghirdetett kurzus 
elvégzésével szerezhetők meg. A kötelező tárgyak zömét 5 modul kurzusai teszik ki, melyek a 
következők: 

2 kurzusból álló elméleti modul, 3 kurzusból álló historiográfia és kutatásmódszertan, 2 
kurzusból álló forrásismeret, 3 kurzusból álló idegen nyelvű szakszöveg és szakirodalom 
olvasás és 3 kurzusból álló, személyre és kutatási témára szabott tutoriális modul 
(konzultációk a témavezetővel és beszámolók). Ehhez az 5 kötelező modulhoz társul 2 
irányítottan felvehető kurzus, mely két tematikus blokkból választható. Az összesen 12 
kötelező és a 2 irányítottan választott kurzus mellé érdeklődésétől és idejétől függően a 
doktorandusz annyi meghirdetett kurzust vesz fel és végez el, amennyit akar, ám ezek közül 
maximálisan csak 2 konvertálható kreditté (összesen 20 kreditnyi értékben). 
A doktorandusz teljesítményét minden kurzus esetében 5 fokozatú skálán értékeli a tanár. 
Elégtelen minősítés esetén azonban a kurzusért kredit nem adható. 

A kötelező tárgyak elvégzését a doktorandusz köteles a javasolt tanmenetnek megfelelően 
elvégezni, ám ez alól indokolt esetben a Doktori Iskola vezetője felmentést adhat. A többi 
tárgy felvételének időpontja a doktorandusztól és az aktuális kurzuskínálattól függ. A 
tanmenet alapelve, hogy a kötelező, valamint az irányítottan és szabadon választott tárgyak 
túlnyomó többségét az első 4 félévben végezze el a doktorandusz, hogy a második 4 félévben 
disszertációjának elkészítésére tudjon koncentrálni. A cél az, hogy a negyedik év végére a 

  



disszertációnak legalább egy része, de lehetőleg az egésze elkészüljön. Az ütemezést és a 
munka arányos elvégzését a témavezető felügyeli a második évtől hetente tartandó 
konzultációs órák, illetve megbeszélések keretében. 

A kötelező és szabadon választott tárgyakon felüli krediteket – a Doktori Iskola Működési 
Szabályzatának 1. és 2. melléklete szerint – kutatási és oktatási tevékenységgel szerezheti 
meg a doktorandusz. 

 
 
A Kurzusok felvételi struktúrája 
 

 
 
 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kredit 
félév      

Szakszöveg olvasás I–III. (német, angol, 
orosz) 
Kurucz György 

X X X 
      

  18 

Kutatásmódszertan 
Gergely András X             8 

Társadalomelmélet – társadalomtörténet 
Nagy Mariann X             10 

Történeti tér – topográfia 
Bognár Zalán 

  X           10 

Audiovizuális források és oral history 
Szakály Sándor 

  X           8 

Historiográfia I–II. (Az európai és magyar 
historiográfia áttekintése) 
Gergely András 

    
X X 

    
  12 

Történeti kutatás forrásai I–II.  
Gergely András 

    X X       12 

Tutoriális foglalkozás I–III. 
Hermann Róbert 

      X X X X X 50 

Szabadon választható tárgyak   X X     20 
Összesen 24 24 28 32 10 10 10 10 148 

  


