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1. Az egytittmiikodes - a magyar tudom6nyos kutat6s egyik jelentos int6zm6ny6nek
bekapcsol6s6val- az egesz magyar doktori k6pzest szolgtihatja, ncivelve ezzel annak
szinvonal6t,sokszimis6g6t,vonz6erejdt,nemzetkozielismertsegdt.
azlntezet tudom6nyosminositdsselrendelkez6kutat6i r6sztvehetnek:
Az egytittmrikciddsben
a) kiilso tagkdnt az egyetemidoktori tan6csmunk6jSban
b) tagkenta doktori iskola tan6:cs6ban
c) tagkentszigorlati eslvagyv6d6sibizottsilgban
d) temavezetok6ntdoktoranduszmunk6j6nak ir6nyit6s6ban
e) oktat6k6nta k6pz6siprogramban.
2. Az EgyetemGazdflkodis 6s Szervez6studominyiDoktori Iskola elnevezdsudoktori
iskol6ja(a tov6bbiakban:GSDI) az Intezetetvezetokutatoi kozi.il - a jogszab6lybanrogzitett
feltdteleknekmegfeleloen- az arra vdllalkozokattcirzstagk6ntszerepelteti.
Tcirzstag lehet az Intdzetben teljes munkaidoben, kozalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatottvezeto tudom6nyos kutat6 (tudomanyostan6csad6,kutat6 professzor),aki
tudom6nyos fokozattal rendelkezik, a GSDI tudomdny'teri.ilet6naktiv, magas szintu
tudom6nyosmunk6Ltvegez 6s nyilatkozik arr6l, hogy legal6bb ot 6vre elkotelezi magii a
Egy szem6lycsakegy doktori iskol6banlehettcirzstag.
GSDI-benfoly6 doktorkepzesre.

3. Az Intezet a doktori iskola doktoranduszaita kepz6s teljes idej6re, vagy r6szk6pzdsi
idoszakrafogadhatja (a tov6bbiakban: kihelyezettdoktorandusz).
4. Az lntezet a kihelyezett doktoranduszok szdmdra lehetosdget ad infrastruktrirdj6nak
hasznfiathra.Felek a kihelyezls koriilm6nyeit esetenkdnt,egyedi meg6llapod6sbanrdgzitik,
A kcizdsmunka sor6n az Int6zet is ig6nybe veheti - kiilon erre vonatkoz6 meg6llapod6s
alaplftn- az Egyetem doktori kepzeshezsziiksegesinfrastruktrir6j6t.
5. A kihelyezes- elsosorbana doktoranduszkutat6si munk6j6hoz sziiksegesjobb felt6telek
biztosit6s6tszem elott tartva - a GSDi tan6cs6nakdont6se 6s az Intezet igazgatojitnak
befogad6 nyilatkozata alapjhn tcirlenik. Az tilamrlag finanszirozott k6pzesbenrdsztvevo
doktoranduszeset6benaz ardnyosmrikoddsi koltseg ffiadis6r6l is hat6rozni kell. A doktori
programbanrdsztvevo doktoranduszok az Intlzet 6ltal l6trehozott, vagy iitala kezelt doktori
osztcindij
ban is 16szesiilhetnek.
6. Az Intezet kapcsolataitfelhaszn6lvakezdem6nyezhetia doktoranduszr6szv6tel6tktilfbldi
doktorik6pz6sben.
7. Felek mindent megtesznekannak erdek6ben,hogy a GSDI folyamatosanmagas szinten
mtikodjon, az idoszaki akkredit6ci6s elj6r6s zcjkkenomentes6s sikeres legyen. A GSDI
elj6r6si6s tartalmi cselekmdnyeket,6s t|jekoztatjaazlntezet
vezetojekoordindljaa szi.iks6ges
igazgatojftt a doktori iskola tevdkenysegdvel kapcsolatos fontosabb kdrddsekrol,
esem6nyekrol.
8. Felek meg6llapodnakabban,hogy a kozos munka erdek6ben- lehetosdgeikszerint- hazai
es/vagynemzetkozikepz6sies kutat6sipdlyitzatokonkcizosenvesznekr6szt.
9. Az Intezet doktori k6pz6sebenrdszt vevo kutatoja koteles megismemi 6s betartani az
EgyetemDoktori Szabfiyzat6ban,6s a GSDI Mukodesi Szabtiyzat6banleirtakat.
10. Felek rlgzitrk, hogy egyes kdzalkalmazotti munkav6llaloi szab6lyokt6l elt6ro
kotelezetts6gek
kiv6tel6vel nem tesznekktilonbsdgetktilso es belso temavezetokozott, azok
jogait eskdtelezetts6geit
illetoen,
11. Felek az egyetementev6kenykedods a kihelyezettdoktori k6pzesbenresztvevohallgat6k
tekintet6ben6rv6nyesitlkaz egyenloelb6n6selv6t,
12.Az egyi.ittmukoddsi
meg6llapoddsbanfbglaltakata Felek kcjlcsijncjsen
betartj6k,kijelentik
hogy az itt nem rdgzitett k6rd6seket, probl6m6kat a jelen megillapodis szellem6ben
t6rgyal6sosriton rendezik.
A jelen PhD kepz6srevonatkoz6 egyiittmrikddesimeg6llapod6sta Felek elolvastfk, tartalm6t
megertett6k,6s mint akaratukkalmindenben egyezotj6vdhagyolag alairtitk A rneg6llapod6s
mindaddig 6rv6nyben marad, amig a megiillapod6smegsztintetds6ta felek egyike sem
kezdemenyezi.
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