
Házi	  szabályzat	  

Hebraisztika-Judaisztika	  doktori	  alprogram	  

1.	  A	  doktori	  felvételi	  központi	  részét	  az	  írásos	  tématerv	  megvitatása	  képezi.	  A	  tématerv	  
terjedelme	  kb.	  1000	  szó,	  ezen	  felül	  tartalmaznia	  kell	  egy	  15-‐20	  tételből	  álló	  bibliográfiát	  is.	  
Fontos,	  hogy	  a	  tervezet	  érdemben	  mutassa	  be	  az	  elfogadásra	  javasolt	  témát,	  térjen	  ki	  az	  eddigi	  
kutatások	  eredményeire,	  továbbá	  sorolja	  fel	  a	  legfontosabb	  munkahipotéziseket	  és	  a	  munka	  
tervezett	  ütemezését.	  Forrásszövegek	  annotált	  fordítására	  épülő	  témajavaslatokat	  csak	  
különleges	  esetben,	  bizonyos	  feltételekkel	  és	  a	  bizottság	  jóváhagyásával	  fogadunk	  el.	  A	  héber	  
nyelvtudás	  nem	  kimondott	  követelmény,	  a	  felvételi	  beszélgetés	  során	  azonban	  tisztázni	  
szeretnénk,	  hogy	  a	  jelölt	  rendelkezik-‐e	  a	  témája	  sikeres	  kidolgozásához	  szükséges	  forrás-‐	  és	  
szakirodalmi	  nyelvek	  megfelelő	  szintű	  ismeretével.	  

2.	  Az	  első	  év	  végén	  a	  hallgatóknak	  be	  kell	  nyújtaniuk	  egy	  bővebb	  (kb.	  2500	  szó	  terjedelmű,	  30-‐
40	  bibliográfiai	  tételt	  tartalmazó),	  végleges	  tématervet,	  amelyet	  a	  program	  oktatóiból	  és	  esetleg	  
más	  szakértőkből	  álló	  doktori	  bizottság	  hagy	  jóvá.	  

3.	  A	  doktori	  tanulmányok	  során	  a	  hallgató	  nem	  lehet	  más	  doktori	  iskolának	  beiratkozott	  tagja,	  
támogatjuk	  ugyanakkor	  a	  külföldi	  tanulmányutakat,	  amennyiben	  és	  amilyen	  időtartamra	  ezeket	  
a	  témavezető	  és	  a	  program	  vezetője	  hasznosnak	  ítéli	  (ez	  azonban	  ösztöndíjasok	  esetében	  csak	  
indokolt	  esetben	  lépheti	  túl	  a	  képzési	  idő	  harmadát).	  A	  hallgatóknak	  legalább	  félévente	  
konzultálniuk	  kell	  a	  témavezetővel,	  és	  évente	  írásos	  beszámolót	  kell	  készíteniük	  az	  elvégzett	  
kutatómunkáról,	  ill.	  a	  második	  évtől	  kezdve	  lehetőleg	  már	  elkészült	  fejezeteket	  is	  be	  kell	  
nyújtaniuk.	  Ezeket	  a	  témavezető	  írásban	  röviden	  értékeli,	  a	  doktori	  bizottság	  pedig	  megvitatja.	  

4.	  Egy	  tanszéki	  műhelyvita	  keretei	  között	  nyilvános	  előadást	  kell	  tartania	  a	  jelöltnek	  a	  
kutatásai	  előrehaladtával,	  vagyis	  amikor	  a	  disszertáció	  anyaga	  kellő	  mértékben	  összegyűlt	  és	  a	  
gondolatmenet	  is	  megfelelően	  körvonalazódott.	  Az	  50	  perces	  előadást	  nagyjából	  ugyanilyen	  
hosszú	  vita	  követi,	  melynek	  során	  a	  jelenlévők	  az	  előzetesen	  kiküldött	  vitairat	  és	  az	  előadás	  
alapján	  kritikai	  észrevételeket	  tehetnek,	  ezzel	  segítve	  a	  jelöltet	  a	  disszertáció	  befejezésében.	  	  

5.	  A	  disszertáció	  a	  nemzetközi	  tudományosság	  színvonalán	  megírt,	  100–150.000	  szó	  
terjedelmű	  tudományos	  értekezés;	  ettől	  az	  intervallumtól	  csak	  kivételes	  és	  indokolt	  esetben	  
lehet	  eltérni.	  A	  program	  támogatja,	  hogy	  a	  disszertáció	  nyelve	  valamely	  nyugati	  nyelv,	  
elsősorban	  az	  angol	  legyen.	  Fontos	  és	  a	  hallgatók	  érdekében	  álló	  cél,	  hogy	  a	  disszertáció	  minél	  
előbb	  –	  a	  (három	  éves)	  állami	  ösztöndíjban	  részesülők	  esetében	  a	  doktori	  tanulmányok	  
megkezdését	  követő	  4,	  ösztöndíj	  nélküli	  hallgatók	  esetében	  lehetőleg	  6	  éven	  belül	  –	  elkészüljön.	  
A	  disszertáció	  benyújtásának	  feltétele,	  hogy	  3	  hónappal	  korábban	  a	  témavezető	  és	  a	  program	  
vezetője	  jóváhagyja	  annak	  tartalmilag	  befejezett	  változatát.	  	  

6.	  A	  doktori	  védésre	  a	  doktori	  program	  a	  téma	  elismert	  szakértőit	  hívja	  meg	  opponensnek,	  
idegen	  nyelvű	  disszertáció	  esetében	  pedig	  legalább	  az	  egyik	  bírálónak	  a	  téma	  nemzetközileg	  
ismert	  szakértőjét	  kéri	  fel,	  aki	  lehetőség	  szerint	  a	  bizottság	  tagjaként	  személyesen	  is	  részt	  vesz	  a	  
védésen.	  	  

Minden	  egyéb	  kérdésben	  a	  Doktori	  Szabályzat	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  Vitás	  kérdésekben	  a	  
témavezető,	  a	  doktori	  bizottság	  és	  a	  program	  vezetője	  együttesen	  jár	  el.	  
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