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Tájékoztató a külföldön megszerzett doktori fokozat honosításáról
(hatályos: 2016. szeptember 1. után induló honosítási eljárások esetén)
A Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata értelmében a külföldön szerzett tudományos fokozat
honosításának rendje az alábbiak szerint alakul.
I. Általános feltételek
A külföldön szerzett tudományos fokozat PhD fokozatként akkor honosítható, ha
- azt olyan külföldi tudományos intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján
tudományos fokozat kiállítására jogosult, és
- a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő
feltételek előírásával megfeleltethetőek a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez a
jogszabályok és az Egyetem doktori szabályzata által előírt követelményeknek.
II. Az eljárás megindítása
A honosítási eljárás a doktori iskola honlapján elérhető „PhD fokozat honosítása iránti
kérelem”-mel indítható meg, melyet a doktori iskola titkárához kell benyújtani. A kérelem
kötelező mellékletei:
- az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolata;
- a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata (pl. leckekönyv),
amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és az oklevél
megszerzése érdekében előírt követelmények (hallgatott tárgyak, vizsgák, doktori
szigorlatok, doktori értekezés stb.) sikeres teljesítését;
- mindezen okiratok magyar nyelvű hiteles fordítása;
- az eljárási díj megfizetésének igazolása (az eljárási díj mértéke a mindenkori kötelező
legkisebb munkabér 0,75-szerese, 2016-ban 83.250 Ft).
A honosítási eljárás díjának pontos összegét ebben a tájékoztatóban nem frissítjük rendszeresen.
Kérjük ezért, hogy a honosítási eljárás díjának pontos összegéről érdeklődjön doktori iskolánknál
előzetesen!
A honosítási eljárás díját a Debreceni Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell
megfizetni, az alábbiak szerint:
- jogosult: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
- számlavezető: Magyar Államkincstár
- számlaszám: 10034002-00282871-00000000
- közlemény: 1H4HBJX1PHDE Marton Geza DI jeloltneve
Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat (pl. közjegyzői
hitelesítés, vagy a kiállító intézmény hitelesítése), továbbá az egyetem által az eredeti okiratról
készített és hitelesített másolat.
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III. A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola által támasztott
követelmények
A honosítási eljáráshoz minden esetben kérjük:
- az értekezés elektronikus formában történő benyújtását;
- az értekezés téziseinek (amennyiben készült) a benyújtását. Amennyiben a tézisek nem
angol, német vagy francia nyelven születtek, úgy a tézisek magyar fordítását is kérjük;
- a jelölt részletes szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét.
A doktori iskola tanácsa javaslatára a Társadalomtudományi Doktori Tanács a honosításhoz
további feltételeket támaszthat (így különösen: doktori szigorlat letétele; doktori értekezés
magyarországi megvédése; az értekezés tárgyába tartozó publikációs tevékenység előírása).
IV. A honosítási eljárás
A benyújtott dokumentumok alapján a Doktori Iskola minden esetben kéri az Oktatási
Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja állásfoglalását. Honosításra
kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az állásfoglalás pozitív.
A honosításról (amennyiben a jelölt valamennyi előírást teljesíti) a doktori iskola előterjesztése
alapján a Társadalomtudományi Doktori Tanács javaslatára az Egyetemi Doktori és Habilitációs
Tanács dönt. A honosított oklevéllel az Egyetem feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím
használatára. Az oklevélnek nincs minősítése.
Debrecen, 2016. augusztus 25.
Dr. Szabó Béla sk.
egyetemi tanár,
a Doktori Iskola
Programvezetője
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