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Anyagtudományok és Technológiák 
Doktori Iskola 

ABSZOLUTÓRIUM 
 
Az Óbudai Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzata 
A 2021. január 26. napjától hatályos, 2. verziószámú változat – kivonat  

 
16. § (6) A 240 kreditet megszerző és minden beszámolási kötelezettségének eleget tevő doktorandusz 

végbizonyítványt (abszolutórium) kap. Az abszolutórium nem igazol sem végzettséget, sem doktori 
fokozatot. 

 
D2) Doktori kreditszabályzat 
 
(2) A nyolc féléves doktori képzés során összesen 240 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) 
megszerzéséhez. A képzésben az alábbi tevékenységek alapján szerezhető kredit:  

 
Tanulmányok, azaz a kurzusok teljesítése;  
Kutatási tevékenység;  

 Oktatási tevékenység. 
 
Az elméleti kurzusokból maximum 60 kredit vehető figyelembe az abszolutóriumban  

ATDI: 8 db 6 kredites tárgy kötelező 
 
A kutatási témához kapcsolódó publikációkkal legalább 75 kreditet kell elérni. A publikációs tevékenység 

megítélése során kizárólag a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) megjelenő adatok vehetők 
figyelembe az alábbiak szerint: 

 
Tudományos cikk; az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolában a PhD-val nem rendelkező 

társszerzők nyilatkozatban foglalt részvételi arányuknak megfelelően osztoznak a pontszámon: 
Lektorált folyóiratcikk 

IF-ral 36 kredit 
IF nélkül, külföldön megjelent 24 kredit 
IF nélkül, itthon megjelent 18 kredit 

Lektorált konferenciacikk (min 4 oldal) ISBN számmal rendelkező kiadványban, nyomtatott vagy 
elektronikus formában 
idegen nyelven 24 kredit 
magyarul 6 kredit 

Tudományos könyv, vagy könyvrészlet (a pontszám a nem témavezető szerzők számával osztandó): 
Külföldön megjelent, idegennyelvű, legalább 10 oldal, nem konferenciakiadvány 24 kredit 
Magyarországon megjelent, 20 teljes oldalanként 

idegen nyelven 3,6 kredit 
magyarul 1,8 kredit 

 
Oktatási tevékenység esetén a heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (egy féléven át) 1–2 kreditet ér. Az 

oktatási tevékenységgel megszerezhető kreditek száma nem lehet több mint 60 kredit.  
 

A 2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról 
 
59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, 

d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte. 

 
Az abszolutórium igényléséhez kérjük csatolni a publikációs listát (l. melléklet). A fájl neve 

kezdődjék a jelentkező nevével. 
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