Debreceni Egyetem Doktori Szabályzat – kivonat
13. § Doktorjelölti ösztöndíj1
(1)
Doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket
az egyetemen készítik és az egyetemmel doktorjelölti jogviszonyt létesítenek.
(2)
A doktorjelölti ösztöndíj forrását az egyetem saját bevétele képezi. A doktorjelölti
ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat kiírásáról az illetékes tudományterületi
doktori tanács elnöke vagy vele egyetértésben a doktori iskola vezetője gondoskodik. A
pályázatot a tudományterületi doktori tanács vagy a doktori iskola honlapján kell közzétenni.
A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az ösztöndíj jogcímét (doktorjelölti ösztöndíj), a
pályázat benyújtására jogosultak körét, az ösztöndíjban részesíthetők várható létszámát, a
doktorjelölti ösztöndíj havi összegét, időtartamát, a pályázat benyújtásának határidejét, és a
jelen Szabályzatra való hivatkozást.
(3)
Doktorjelölti ösztöndíj maximum 12 hónap időtartamra adható, pályázat útján egy
alkalommal meghosszabbítható.
(4)
A benyújtott pályázatok alapján a doktorjelölti ösztöndíj odaítéléséről a doktori iskola
tanácsa – az érintett szervezeti egység vezető véleményének figyelembe vételével – dönt a
pályázatok beadási határidejének lejártától számított 30 napon belül, és erről a
tudományterületi doktori tanács elnöke vagy a doktori iskola vezetője írásban értesíti a
pályázókat. Az adott doktori iskola honlapján közzé kell tenni a doktorjelölti ösztöndíjat
elnyert pályázók és témavezetőjük nevét, valamint a készülő doktori értekezés témáját.
(5)
A nyertes pályázóval az ösztöndíj nyújtásáról nem kell külön okiratban szerződést
kötni. A pályázat benyújtása és az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítés a pályázati
felhívásban foglaltak és a jelen Szabályzat szerinti tartalommal létrehozza az ösztöndíjra
vonatkozó szerződést.
(6)
A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázónak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának
megkezdését követő ötödik hónap végéig írásbeli kutatási beszámolót kell készítenie. A
beszámoló vázlatos összefoglaló a félévben végzett, a doktori értekezés témájával összefüggő
kutatási tevékenységről, az értekezés elkészítésének helyzetéről. A doktori iskola tanácsa a
témavezető véleményének kikérésével 30 napon belül dönt arról, hogy a doktori értekezéshez
szükséges kutatások az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megfelelően haladtak-e.
(7)

A doktorjelölti ösztöndíj a jövőre nézve visszavonható abban az esetben, ha:
a) a kutatási beszámoló a doktori iskola tanácsa szerint nem tanúsítja a doktori
értekezés, illetve az azt megalapozó kutatások megfelelő előrehaladását;
b) a kutatási beszámolót a doktorjelölt nem nyújtja be.
A doktorjelölti ösztöndíj visszavonásáról az azt odaítélő tudományterületi doktori tanács vagy
a doktori iskola tanácsa dönt.
(8)
A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnik a doktori fokozat odaítélésekor,
továbbá, amennyiben az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a doktorjelölti jogviszony
bármely oknál fogva megszűnik, vagy az ösztöndíjra jogosultság 12 hónapja eltelik. A
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doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnésének időpontja a megszűnésre okot adó
esemény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
(9)
A doktorjelölti ösztöndíjjal kapcsolatos ügyviteli eljárásokról, a doktorjelölti ösztöndíj
folyósításáról, valamint a doktorjelölti jogviszony bármely okból az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt történő megszűnésekor az ösztöndíj folyósítás megszüntetéséről – a doktori
iskola vezetőjének írásbeli tájékoztatása alapján – az illetékes tudományterületi doktori tanács
titkára gondoskodik.

