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I.
EGYETEMI TANÁCSI, REKTORI TANÁCSI HATÁROZATOK

a

2
101/1985.sz.

Tájékoztató

az Egyetemi Tanács 1985. február 7-én megtartott
1984/85. tanévi IV. rendes üléséről.
Napirendjén az alábbi témák szerepeltek:
1/ Előzetes beszámoló az 1984. évi költségvetési

gazdálkodás-

ról
2/ Javaslat az 1985. évi költségvetés felosztási elveire és
keretszámokra
3/ Állásfoglalás a Szervezeti és Működési Szabályzat 19/b.
pont 9. bekezdésében foglaltak /képviseleti arány/ tárgyában.
4/ Javaslat cimzetes egyetemi tanári és docensi cimek

adományo-

zására
5/ Javaslat Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem

kitüntetésre

6/ Bejelentések
Az Egyetemi Tanács tagjai az előterjesztések alapján megvitatták a napirendi javaslatokat és az alábbi határozatokat
ták:

hoz-

0

19.sz. határozat
Az Egyetemi Tanács az előzetes szóbeli beszámolót

egyhangúlag

elfogadta. A Tanács tagjai a részletes beszámolót annak elkészítése után kivánság szerint megtekinthetik.
20.sz. határozat
Az Egyetemi Tanács az egyetem alapfeladatainak
elégtelennek

ellátásához

tartja a jelenlegi költségvetési keretet, de az

adott •lehetőségeket figyelembe véve egyhangulat elfogadja a
költségvetési keret felosztására előterjesztett

javaslatot,

21.sz. határozat
Az Egyetemi Tanács a Karok által választandó egyetemi

tanács-

tagok létszámarányának kérdésében a jelenlegi arányok

fenn-

tartása mellett foglalt állást.

22-27.sz. határozatok
Az Egyetemi Tanács elfogadta a címzetes egyetemi tanári illetve

docensi cimek adományozására vonatkozó előterjesztéseket

és szokat pártfogólag tovább terjeszti.
28,29.sz.

határozat

Az Egyetemi Tanács elfogadta a Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetés elnyerésére vonatkozó előterjesztéseket.
3o„sz. határozat
Az Egyetemi Tanács az Állam- és Jogtudományi Karon a büntető
és polgári eljárásjogi tanulmányoknak

szigorlattal történő

lezárása mellett foglal állást, ennek értelmében az eljárásjogok mint államvizsga tárgyak megszűnnek.
Az Egyetemi Tanács a fentieken kivül bejelentéseket vett tudomásul .
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101/1985.sz. Tájékoztató
a Rektori Tanács 1985. február 28-án megtartott
1984/85. tanévi II. rendes üléséről.
Napirenden az alábbi témák szerepeltek:
1/ Beszámoló az egyetemen folyó tanári hivatástudatra

ne-

velés helyzetéről
2/ A hallgatók szakmai-tanulmányi munkájával

kapcsolatos

1983. decemberi állásfoglalás végrehajtásának

helyzete

3/ A juhász Gyula Tanárképző Főiskolával fennálló oktatási
kapcsolataink

áttekintése

4/ Bejelentések, egyéb előterjesztések
A Rektori Tanács tagjai az előterjesztéseket megvitatták és
az alábbi állásfoglalásokat alakították ki.
ad 1/ napirendi pont
A Nevelési és Tanárképzési Bizottságok által közösen megvitatott és együttesen előterjesztett anyagot és javaslatot a Tanács igen jónak, reálisnak tartja. A benne foglaltak a most
készülő komplex fejlesztési terv összeállításakor
veendők. Az anyagot az elhangzott javaslatokkal
kell a karoknak tájékoztatásul

figyelembe

kiegészítve

megküldeni.

ad 2/ napirendi pont
Az oktatáspolitikai kérdések előzetes megvitatása

érdekében

a KISZ képviselőjének bevonásával Oktatási Bizottságot kell
létrehozni.
ad 3/ napirendi pont
- a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és egyetemünk

együttműkö-

désére vonatkozó tervezet 1982-ben készült el
- a pedagógia és

pszichológia területén az oktatási

közös ellátása tekintetében kialakított javaslatot

feladatok
valamint

a két intézmény közötti áthallgatás lehetőségét az MM
1983-ban jóváhagyta
- á BTK elkészitette a közös együttműködés területének
szélesítésére, hatékonyabbá tételére vonatkozó megállapodás tervezetét, melyet még a két intézmény tanácsának
kell jóváhagynia
- a két intézmény a következő 5 éves tervben közös kollégiumot épit.
ad 4/ napirendi pont
Az Egyetemi Tanács felhatalmazása alapján a Rektori Tanács
döntött a KK kulturális-szociális és fejlesztési alapok felosztásában .
A fentieken tul á Rektori Tanács bejelentéseket vett tudomásul .
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101/1985.sz. Tájékoztató
az Egyetemi Tanács 1985. március 14-én megtartott
1984/85. tanévi V. rendes üléséről.

o

Napirenden az alábbi témák szerepeltek
1/ Egyetemi tanári és docensi pályázatok

véleményezése

2/ Javaslat az egyetem oktatási-szervezeti egységei
megbizására, megbizásuk

vezetőinek

meghosszabbitására

3/ Javaslát a "Jó tanuló - Jó sportoló"; "Jó tanuló - Jó népművelő" kitüntetések

adományozására

4/ Bejelentések
Az Egyetemi Tanács tagjai az előterjesztéseket

megvitatták

és a Tanács hatáskörébe tartozó ügyekben határozatokat hoztak, a többi ügyben pedig javaslatokat tettek a Minisztériumnak .
56.sz. határozat
Az Egyetemi Tanács elfogadta a bérszabályzat módositására
javaslatot. /A béralap 0,5 %-nak központi feladatokra

tett

történő

elvonása./
Az Egyetemi Tanács egyetértett az egyetem rektorának
a bejelentésével, hogy április 1-től szigoritó

intézkedéseket

kiván hozni a telefonszámlák és a gépkocsihasználat
sában.

azzal
vonatkozá-
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II.

REKTORI, REKTORHELYETTESI, GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓI
RENDELKEZÉSEK

/

8

/Dl/1935.sz. Rektori utasítás
Rsktori utasitás
a bérgazdálkodási szabályzat eljárási kérdéseihez

Az 1985. évre szőlő módosított bérgazdálkodási

szabályzat

I. fejezet 9. pontja alapján meghatározott o,5 % elvonás
végrehajtását 1985. január 1-i hatállyal elrendelem.
A o,5 %-os elvonásból kell egyebek között fedezni:
- a törzsgárda jutalmakat,
- egyes esetekben a kitüntetések jutalmát /a rektor
közvetlen irányitása alá tartozik/,
- az egyetem érdekében kifejtett tevékenységek

jutalmát

/évkönyv, almanach stb./,
- avatások, egyetemi ünnepségek közreműködőinek

jutalmát,

- egyetemi célfeladatok megoldásában közreműködők /bizottságok vezetői, tagjai stb./ jutalmát.
A szabályzatmódositás a továbbiakban nem teszi lehetővé,hogy
sz egyes gazdálkodó egységeknél keletkező túllépések központi keretből legyenek rendezhetők. Ezért utasitom a gazdasági
igazgatóságot, hogy a gazdálkodó egységek bér- és jutalom kifizetésére irányuló intézkedéseit csak a bérkeret erejéig
teljesitse.
A fenti intézkedésekre a bérgazdálkodási fegyelem kivánt
szintű kiterjesztése, áttekinthetőbbé tétele, valamint a gazdálkodást nem megfelelő irányba befolyásoló korlátozások

fel-

oldása érdekében került sor.
A rektori utasítást 1985. január 1-től 1985. december 31-ig
terjedő időre kell alkalmazni.
Szeged, 1985. március 14.
IAaA £ C-o C-Z'W
/Dr. Kristó Gyula/
rektor

202/1985.sz.

9, Rektori utasitás

A személygépkocsi és autóbusz igénybevételéért fizetendő térítési dijakat 1985. évi április 1-től az alábbiak szerint
szabályozom:
Személygépkocsi igénybevételéért a megtett kilométer alapul
vételével 6,- Ft/km térítést kell felszámítani az igénybe
vevőnek. Ha az igénybevételért két vagy több gazdálkodó egység terhelendő, a térítést az igénybe vevők arányában kell megosztani.
Az autóbusz igénybevételéért -az engedélyezett kötelező tanulmányutak kivételével - 15,- Ft/km költségtérítést kell felszámítani .
A fenti intézkedésre az üzemeltetési költségek jelentős növekedése miatt került sor.

Szeged, 1985. március 26.

Ui Cvtc
/Dr. Kristó Gyula/
rektor
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III.

EGYÉB

KÖZLEMÉNYEK

301/1985.sz. Közlemény
JATB Természettudományi Kar tanszékeinek
,

nagynriiszer állománya
• 1984*évre

Tanszék
műszer megnevezése

és tipusa

Beszerzés
éve
értéke
eFt

Kihasználási optimum 1984*

Megj egyzés

ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK
1.

Derivatográf

1978

971

50 %

2.

Röntgendiffraktométer

1980

1.257

30 JS

3.

IR 75o Infravörös spektrofotométer

1980

517

30 #

4.

Vakuumstand TSU 101

1980

277

' 30 %

sugárveszélyes

AlTALANOS E3 FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK
1.

Gázkromatográf
Hwwlett PACKARD HP 5734 A
Hp 3380 3 Integrátorral

1978

560

50 ?

2.

Jelalakanalizátor EMG

1981

620

30 %

3.

Crom-5 gázkromatográf

1983

409

50 fo

RADI0KÉMIAI TANSZÉK
1.

Folyadék Szcintillációs
Automata Számláló ber.
TRI V3TB PACKARD 3255

1978

1.244,2

30 %

2.

Sokcsatornás analizátor
EMG 31-024

1980

931

30 %

3®

Tömegspektrofotométer

1984.

551

30 %

KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK
1.

Mikrokaloriméter

1979

1.350

30 f

2.

Crom-5 gázkromatográf

1984

328

50 f

SSERVSS KÉMIAI TANSZÉK
1.

Magrazonanciás Spektrométer NMR JEOL C-60-HL

1971

2.925

30 %

2.

Liquid Kromatograf
MJPONT 830

1975

1.413,2

30 %

3.

Differential ScanningCaloriméter PERKIN
ELMER DSC-2

1978

1.084,8

30 %

4.

Spektrofotométer
SPECKORD IR 75

1979

713

30 %

sugárveszélyes

- 12 -

5a

Gázkromatográf

1S81

364

50 %

6.

Gázkromatográf

1981

364

50

SZERVETLEN E3 ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK
lo/ Spektromom 190 A

1978

800

50 %

2,

1980

.627

50 %

Gázkromatográf PACKARD

EISERLETI FIZIKAI TANSZÉK
1.

Spektrofluorimeter OPTON

1974

lo287,2

25 %

2.

Sokcsatornás analizátor
EMG 31-024

1980

931

50 %

3a

TL Léser

1983

2ol00

30 %

4.

Lézer kamera

1984

lo290

30 *

%

ÁSVÁNYTANI GEOKEMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK

1.

Laser Mikrospektral Analizátor LMA 1

2o - Spektrofotométer

1974

lo267,l

30 %

1979

656

50 %

\

3.

Iongetter szivattyú
tápegység, mérőfej

1979

650

30 %

4.

Röntgenanalizátor

1981

931

30 %

5®

"Rock-Eval" kőzetelemző

1981

2 oOOO

30 %

6a

Dron-rönt gengép

1984o

1 o 602

30 %

Földtani és Őslénytani Tanszéks

lo

Derivatográf MOM

1980

878

30 %

2»

Mikroszkóp fotométer

1981

694

30 %

30 %

BIOFIZIKAI TANSZÉK

lo

1976
Fluorescencia Spektrofotométer Perkin Elmer MPF *H

1 o562s9

2®

ICA sokcsatornás analizátor 1979

1 ,350

<

30 fo

HEKÉMIAI TANSZÉK
Gázkromatográf CHROM-42

1978

535

50

2o

Contiflo berendezés

1979

805

50 %

3.

Spektrofotométer

1981

777

50 %

4®

Croffi-3 gázkromatográf

1984o

559

50 %

5.

Varian spektrofotométer

1984

658

30 %

Sugárveszélyes

Sugárveazo

-

IZOTOP LABORATÓRIUM
1.

Folyadék Szcintillációs
Automata számláló berend
TRI CARB PACKARD 2650

1978

2.058,4

30 %

NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK
1. Gázkromatográf CHROM 42

1979

498

30 %

GENETIKAI TANSZÉK
1.

Spektrofotométer Unicam
SP 1801

1979

588

50 %

2.

Hűthető centrifuga HSE
High Speed 25

1980

512

50 %

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK
1.

Elektronmikroszkóp

1973

1.601,1

30 %

2.

Sokcsatornás Analizátor

1977

1.069,5

30 %

1983

' 316

50 %

1984

294

50 %

sugárvesz,

MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK
1.

Autokláv

ÁLLATTANI TANSZÉK
1.

Jénalumár mikroszkóp

Szeged, 1985. január 28.

v
/ Drl/teindler László /
tudományos rektorhelyettes
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IV.

SZABÁLYZATOK

'tni/1985 . sz
A József Attila Tudományegyetem
DOKTORI SZABÁLYZATA
A 20/1983. /XI.3./ Ivílví. sz. rendt .et 18.§ /l/ bekezdése
alapján a József Attila Tudományegyetem Tanács /továbbiakban: Egyetem/ a következő Egyetemi Doktori -Szabályzatot alkotja:
/a következőkben sürü gépeléssel szerepel a vonatkozó MM rendelet és ritka gépeléssel, rövidebb sorhoszazai az egyetemi Szabályzat./
A művelődési miniszter 20/1983. /XI.3./ MM. számú rendelete az egyetemi doktori cimről és az egyetemi doktorátusról.
Az egyetemről és az egyetemi jellegű főiskolákról- szóló, a
37/1983. /XI.3./ MT számú rendelettel módosított 29/1969.
/VI.20./ Korm. számú rendelet 3.§-a ./!/ bekezuésének n/
pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi
miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a mezőgazdasági és
élelmezésügyi miniszterrel, az Országos Testnevelési és
Sporthivatal elnökével, a Magyar Tudományos akadémia elnökével és főtitkárával, valamint a 17.t tekintetében az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

l.§
/l/ Az egyetemek és az egyetemi jellegű főiskolák /továbbiakban: egyetem/ a doktori cimet
a/ az orvosok, az állatorvosok és a jogászok számára, befejezett tanulmányaik alapján, végzettségük elismeréseként adományozzák, illetőleg
b/ az árra érdemes személyeknek - a felügyeletet gyakorló miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője /a továbbiakban:
miniszter/ előzetes hozzájárulásával - tiszteletbeli kitüntetésként /honoris causa/ Ítélhetik oda.
/2/ Az orvosok, állatorvosok és jogászok családi nevük mellett
a "dr." megjelölést használhatják.
D.Hz. 1/ t\z Egyetem doktori cimet adományoz
a/ a jogászok számára, befejezett tanulmányaik
alapján, végzettségük elismeréseként, illetve
b/ az arra érdemes személyeknek - akár belföldi,
akár külföldi - a felügyeletet gyakorló miniszter előzetes hozzájárulásával, tiszteletbeli kitüntetésként

=
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2/ A jogászok családi nevük előtt a "eb?." Esegjelolést9 a tiszteletbeli doktori ciaet elnyertek
'/honoris causa/ a "drdJoCo" megjelölést használhatják o

20§
/l/Az egyeteaekea egyéni vagy szervezett posztgraduális továbbképzés keretében tudományos fokozatként egyetemi doktorátus
szerezhetőo
/2/ Az egyetemi doktorátus megszerzésének feltételei?
a/ egyetemi végzettségg
b/ doktori szigorlat sikeres letétele§
c/ legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete§
d/ a tudományos munka Módszereinek alkalmazásával készítetts
önálló kutatásom alapuló értekezés vagy alkotás bemyujtása§
e/ az értekezés bizottság előtti megvédése®
DoSzo 3/ Az Ecetem egyetemi doktori fokozatot adományoz
a/ Az egyetemen egyéni vagy szervezett posztgraduális továbbképzést eredménnyel elvégzőknekB
amennyiben az egyetemi doktori fokozat megszerzése feltételeinek'megfelelneko
b/ A tudomány kandidátusainak.9 illetve doktorainak
kérelmük alapján® Ilyen esetekben a kérelmező
mentesül a Ro 2®§ /2/ beko b=e/ pontjaiban előirt feltételek teljesitése alól®
c/ Külföldi egyetemeken szerzett = az egyetemi doktori fokozattal azonos értékű - tudományos fokozattal rendelkezőnekj a külföldi diploma honosítása és a doktori .fokozat odaítélésére vonatkozó kérelem mimősitő elbirálása alapján® Ebben
az esetben is menteiül a kérelmező a R® 2o§ /2/
bek® b-e/ pontjaiban előirt feltételek teljesitése alól®
DoSzo 4/ A középfokú nyelvismeretet valamelyik világnyelvből 9 vagy a jelentkező által müveit tudományterülethez kapcsolódó bármely idegen nyelvből lehet
igazolnio
/3/ Aki egyetemi doktorátust szerzett /egyetemi doktor - doktor
universitatis/ családi neve mellett az egyetemi doktorátusra
utaló röviditést "droUmiVo"/ használhatjaQ

-
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3.5
/l/ Az egyetem - kivételes esetben, az általa megállapított feltételek mellett, a kérelmező tudományos munkásságára tekintettel - főiskolai végzettséggel rendelkező személy számára is engedélyezheti az egyetemi doktorátus megszerzését.
D.3z. 5/

Főiskolai végzettség alapján a doktori fokozat megszerzésének a lehetőségét az egyetem Doktori Tanácsa engedélyezheti amennyiben a jelentkező tudományos munkássága alapján arra érdemesnek mutatkozik. Az engedély
megadása iránti kérelemhez csatolni kell a
jelentkező valamennyi megjelent publikációját eredetben, vagy másolatban.

/2/ Az egyetem - különösen indokolt esetben - felmentést adhat a 2.§/2/ bekezdésének c/ pontjában foglalt feltétel alól,
illetőleg alapfokú nyelvvizsgát irhát elő.
D.Sz. 6/a

b/

Középfokú állami nyelvviz-sga bizonyitvány helyett az azonos felkészültséget tanusitó képesités is elfogadható. /Az azonos jellegű
képesítésről jelenleg a 4/1982. /III.12./
MM, sz. rendelet intézkedik./
A középfokú nyelvismeret követelménye alél az
Egyetem Doktori Tanácsa egyéni elbirálás alapján, kivételesen adhat felmentést olyan esetekben , ha
- a jelentkező 50. életévét már betöltötte, vagy

c/

- a választott tudományterület müveléséhez idegen nyelv középfokú ismerete nem feltétlenül
szükséges.
Alapfokú nyelvvizsga követelménye alól felmentés nem adható.
4.5

/I/ A doktori szigorlat az értekezés témájához kapcsolódó szakmai fő- és melléktárgyból, valamint a marxizmus-leninizmus
tárgyköréből áll.
/2/ A doktori szigorlat követelményei megegyeznek a kandidátusi
vizsga követelményeivel.
/3/ Az idegen nyelv tudása állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal,
vagy azonos szintű ismeretet tanusitó más bizonyítvánnyal /okirattal/ igazolható.

-

18

-

D.Sz. 7/a/ Az Egyetemen választható szakmai szigorlati
tárgyak jegyzékét, valamint az adott tárgy
vizsgatematikáját a Szab. 1. számú melléklet
sorolja fel. A választható szaktárgyak jegyzékének öt évenkénti felülvizsgálatáról és
esetleges módositásáról az illetékes Kar dékánja gondoskodik,
b/ Az Egyetem az egyetemi doktori fokozatra pályázók számára szakmai továbbképzési kurzusokat,
tanfolyamokat s zerve zhet.
c/ A marxizmus-leninizmus szigorlat letétele alól
mentesül, aki
- a marxizmus-leninizmus esti egyetem szakositott tagozatát, vagy
- az egyetem filozófia, tudományos szocializmus,
szociológia szakát, vagy
- a közgazdaságtudományi egyetem tanári szakát,
illetve
- a politikai főiskolát elvégezte.
d/ Amennyiben a főtárgy a marxizmus-leninizmus
tárgykörébe esik, két melléktárgyként bármely
olyan tárgy felvehető, amelyik a szigorlati
tárgyak jegyzékében szerepel.
5.§

/l/ Az egyetem értekezés helyett jelentős szellemi alkotásokért is adományozhat egyetemi doktorátust /pl.:szabadalmak, találmányok/; egyetemi doktori szigorlatot azonban ilyen esetekben is le kell tenni.
D.Sz. 8/a/ Értekezés benyújtása nélkül akkor engedélyezhető
a doktori eljárás, ha a jelentkező hitelt érdemlően igazolja, hogy
- olyan öt évnél nem régebbei szabadalom feltalálója /legalább egyharmad feltalálói részesedéssel/, amelyet a gyakorlatban hasznosítottak és az jelentős gazdasági eredménnyel
járt; vagy

~
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- olyan egyéb, öt évnél nem régebbi kiadású szerzői alkotással rendelkezik, amelyből a jelentkezőnek a tudományos kutatásra való alkalmassága
egyértelműen megállapítható.
b/ Az a/ pontban foglalt felmentés esetében mindig csak
egy szabadalmat, müvet stb. lehet figyelembe verni.
/2/ A tudomány kandidátusa és a' tudomány doktora fokozattal
rendelkezőt - kérelem alapján - az egyetem egyetemi doktorrá
avatja.^ A kérelmező ilyen esetben mentesül a doktori értekezés
benyújtása és a doktori szigorlat letétele alól.
6.$
/]./ Egyetemi doktorátus olyan egyetemen szerezhető, amely a
•doktori értekezés tárgyának megfelelő tudományágat mlivoj .
D.Sz. 9/a/ Az. Egyetemen azon bárgykürükből szerezhető

'

meg az egyetemi doktori fokozat, amelyet legalább egy kandidátus vagy annál : aga:.: ebb tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató,

illetve ilyen vezetése a? alt álló súj-

tató csoport müvei;
b/ Az egyetemi .Doktori Szabályzat szempontjából
az egyetemen működő, de a Magyar Tudományos
Akadémia állományába tartozó kutató ugyauugy
veendő figyelembe, mintha az egyetem állományába tartozna.
/2/ Az egyetemek - a doktori értelezés tárgyátél függően - a^
jelölt felkészítésében, képzésében, a doktori értekezés témájának jóváhagyásában, a doktori szigorlat lefolytatásában ós az
értekezés megvédésében /a továbbiakban: doktori eljárás/ együtt?
működhetnek.
D.Sz. 10/

Ha a jelentkező által választott tudományier"letc"- az Egyetemen csak egy olyan oktató, vagy
kutató' műveli, eleinek legalább

2o

kandidátusi fokozata van,
a doktori
szigorlat lefolytatásába és az értekezés megvédésébe be kell vonni a kérelmező által választott tudományterület szerint illetékes társegyetemet, vagy kart, vagy a Magyar Tudományos Akadémia megfelelő intézetét vagy más - a választott
téma szempontjából számbajöhető - tudományos intézetet illetve kutatóhelyeto
7e§

/!/ A doktori szigorlatot doktori vizsgabizottság előtt kell letennio.
DoSzo 11/a/A doktori vizsgabizottság elnökből és két tagból áll®
b/A doktori vizsgabizottságba elnökként és egyik
tagként csak olyan személy bizható meg, aki legalább kandidátusi fokozattal rendelkezik és az
Egyetemmel akár fő, akár másod, mellékfoglalkozású munkaviszonyban áll, vagy az Egyetemen kapott
cimzetes egyetemi tanári vagy cimzetes egyetemi
docensi cimet.
c/A doktori vizsgabizottságba külső tagként a bi rálóbizottság külső tagját kell felkérni.
d/A doktori szigorlat zártkörű, csak a vizsgabizottság tagjai, valamint a jegyzői feladatokat
ellátó személy lehet jelen.
e/A doktori vizsgabizottság elnöke vezeti a szigorlatot, közli a jelölttel a Bizottság által összeállitott kérdéseket és gondoskodik arról, hegy a
jelölt idegen segitséget ne vehessen igénybe«
f/A szigorlatról jegyzőkönyvet kell felfektetni,
amely tartalmazza:
- a bizottság összetételét /név, beosztás, tud.
fokozat/
- a jelölt nevét és személyi adatait,
- a bizottság által előre megfogalmazott, illetve a szigorlat során feltett kérdéseket.

-
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- a bizottság'értékelését a jelölt válaszaira, a a szigorlat eredményét,

^g/ A doktori szigorlatot valamennyi tárgyból egyszerre kell letenni, a vizsgák nem
oszthatók meg. A szigorlat minősitését valamennyi szigorlati tárgy érdemjegyeinek
összevetéséből kell kialakitani.
h/ Araennyiben a jelölt a főtárgyból nem felel
meg a követelményeknek a vizsgát befejezettnek kell tekinteni és a szigorlat minősitése
"nem felelt meg" és az egész szigorlatot meg
kell ismételni,
i/ Ha a főtárgyból a felelet elfogadható, de
a jelölt mindkét melléktárgyból nem felelt
meg, szintén az egész szigorlat megismétlésére kell a jelöltet utasitani.
j/ Ha a jelölt csak egy melléktárgyból nem felelt meg a vizsgabizottság csak ennek a
tárgynak a megismétlésére utasitja a jelöltet. Ilyen esetben a megismételt vizsga legkorábban három hónap múlva tehető le.
k/ a vizsgabizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg, s az eredményt & s:•'. •
gorlat után az elnök hirdeti ki.
/2/ A sikeres doktori szigorlatnak három minősitési foka van:
"summa cum laude", "cum laude" és "rite"; a sikertelen szigorlat minősitése: "nem felelt meg".
D.Sz. 12/

"Nem felelt meg" minősitésü vizsga esetében az ismételt vizsga letételére 6 hónap
után kerülhet újra sor.
8.§

/!/ A doktori értekezést - sikeres doktori szigorlat letétele
után - biráló bizottság előtt kell megvédeni.

-
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A doktori értekezés védése nyilvános;
a védés időpontját, tárgyát és helyét
az illetékes Kar hirdetőtábláján kell
közzétenni a védést megelőző két héttel /a hirdetmény szövegét lásd 2.számú mellékletben/.

/2/ A doktori értekezés előzetes elbirálására két birálót
kell kijelölni.
DoSz.,14/a/

b/

c/

A doktori értekezés elbirálására két
opponenst kell felkérni a védés előtt
legalább két hónappal,
Hivatalos birálóként olyan személy kérhető fel, aki kandidátusi vagy annál magasabb tudományos fokozattal rendelkezik
és az egyetemmel fő-, másod-, vagy mellékállású jogviszonyban áll, vagy az egyetem cimzetes egyetemi tanára, vagy cimzetes egyetemi docense, illetve az egyetemen működik , de a Magyar Tudományos akadémia állományába tartozik,
Kivételes esetekben - elsősorban ha azt
az értekezés tárgyköre indokolja, illetve ha a b/ pont alapján megfelelő bírálók nem jelölhetők ki - bírálónak külső
szakembert kell felkérni. A tudományos
fokozatra vonatkozó előirást ilyen esetben is alkalmazni kell.

/3/ a biráló bizottság elnökből, három tagból és két bírálóból áll.
D.Sz0 15/a/

A biráló bizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki a tudományok kandidátusa
vagy ennél magasabb tudományos fokozattal

-

b/

c/

d/
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rendelkezik és az egyetemmel a Szab.
14/b/ pont alatt meghatározott jogviszonyban áll.
A biráló bizottságba tagként minden
esetben olyan személyt is fel kell kérni, aki az egyetemmel nem áll munkaviszonyban.
A biráló bizottságba tagként a Szab.
hatálybalépésétől öt évig olyan személy
is felkérhető - az értekezés témakörének alapján - aki egyetemi doktor illetve tudományos fokozattal nem rendelkezik.
Ilyen személy a bizottságban legfeljebb
egy fő lehet.A biráló bizottság egyik tagja a biráló
bizottság titkárának feladatát tölti be.

/A/ A biráló bizottság - a doktori szigorlat és a védés alapján - tesz javaslatot az egyetemi doktorátus odaitélésére.
DoSzo 16/a/
b/

A nyilvános vitát az elnök vezeti.
Az ülésről jegyzőkönyvet kell késziteni,
melynek tartalmaznia kell:
- a biráló bizottság személyi összetételét /név, beosztás, tudományos fokozat/,
- a jelölt nevét, értekezésének cimét, a
megelőző szigorlat eredményét,
- a bírálóbizottság vagy a jelenlévők által feltett kérdéseket,
- a bírálóbizottság értékelését és javaslatát az egyetemi doktori fokozat odaitélésére vonatkozóan.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az Írásba
foglalt bírálatokat.

o
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c/ A jegyzőkönyvet a bírálóbizottság titkára vezeti. /Jegyzőkönyv formájára minta a 3<sz. melléklet/
d/ A nyilvánps vitán a jelölt szabad előadásban
20=30 percen belül ismerteti értekezésének téziseit a majd a birálók ismertetik véleményüket,
melyet Írásban is már előzőleg benyújtottak0 Ezután kerülhet sor kérdések feltevésére, illetve
hozzászólásókra o
e/ A jelölt válasza után a bírálóbizottság zárt
ülést tart, amelyen véleményét titkos szavazással alakítja ki- a bírálóbizottság minden tagja az értekezés
és a védés alapján 0-3 pontot adhat;
- a doktori fokozat odaítélése akkor javasolható,
ha a jelenlévő bizottsági tagok számát figyelembe véve a jelölt a megszerezhető maximális
pontszámoknak legalább 60 %-át megkapta;
- a bírálóbizottság határozatképességéhez legalább
négy tag jelenléte szükséges.
f/A bírálóbizottság javaslatát az egyetemi doktori
fokozat odaítélésére vonatkozóan a zárt ülés végén az elnök hirdeti ki.
g/Amennyiben a jelölt nem kapja meg a maximálisan
elérhető pontok 60 %-át, ugy 6 hónap múlva kérheti az átdolgozott értekezés újbóli vitára bocsátását.
h/Mind a vizsga, mind a védés csak egy izben ismételhető meg. Eredménytelen ismétlés esetében a
jelölt három éven belül ujabb doktori eljárásra
nem bocsátható.
9o§

/!/ A vizsgabizottság és a bírálóbizottság összetételét ugy kell
kialakítani, hogy az elnök, a tagok és a birálók tudomány kandidátusa vagy magasabb tudományos fokozattal rendelkező személyek
legyenek.

o
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/2/ A vizsgabizottságuk és a bírálóbizottságnak - az értekezés ^témájára tekintettel = kivételesen egyetemi d@kt©r9
illetőleg tudományos fokozattal nem rendelkező személy is
tagja lehet®
/3/ A vizsgabizottságban és a bírálóbizottságban külső szakemberek megfelelő aranyu részvételét is biztositani kellő
DoSzo 17/

A vizsgabizottság és a bírálóbizottság
összetételéről a Szabályzat 11/ és 15/
pontja intézkediko
1 0 o §

/!/ Az egyetem a szakképesítést és a doktori címet feltüntető oklevelet ünnepélyes keretek között adja át®
DoSzo 18/a/

Az Állam- és Jogtudományi Kar végzős hallgatóinak befejezett tanulmányaik alapján
- végzettségük elismeréseként - a szakképesítést és a doktori cimet feltüntető oklevelet
ünnepség keretében kell átadni o
b/ Az oklevél átadását megelőzőens az ünnepségen az érdekeltek fogadalmat tesznek a
Magyar Népköztársaság alkotmányára0
c/ A doktori cim viselésére feljogosított jogászok latin nyelvű oklevelet és magyar
nyelvű tanúsítványt kapnako Az oklevelet
az Egyetem rektora és az Állam- és Jogtudományi Kar dékánjaj a tanúsítványt az Ál, lam- és Jogtudományi Kar dékánja Írja alá®
Az oklevél "summa cum l a u d e " c u m laude"9
"pite" minősítésű lehet® A minősítést a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint számított átlageredmények alapján9 az alábbiak
szerint kell megállapítani;; ha az átlageredmény
2 9 00 - 3 S 50 közötti = a minősítés rite0
3? 51 = 4950 közötti - a minősítés cum laude9
4951 feletti - a minősítés summa cum laude®
/Az oklevél és tanusitvány szövegét a 4° sz°
melléklet tartalmazza®/
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DoSsa 19/a/ Az Egyetem azon belföldi vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedő szerepet játszott a
társadalmi haladás terén, vagy a tudomány előrehaladásában, illetve jelentős érdemeket szerzett az Egyetem tudományos tekintélyének és súlyának növelésében - a Minisztérium előzetes
engedélye alapján - tiszteletbeli doktori
met /doctos honoris causa/ adományozó
b/ A tiszteletbeli doktori cimmel járó kitüntetésre bármelyik Kar, központi egység javaslatot
tehet;

í

c/ A tiszteletbeli doktori cimmel kitüntetetteknek
az Egyetem Avató Tanácsa a rektor, valamint a

kezdeményező Kar dékánja által aláirt diszes kivitelű, latin nyelvű oklevelet ad át ünnepélyes
keretek közötto Az oklevélben fel kell tüntetni
azokat az érdemeket is, amelyért nevezett a kitüntetést, a tiszteletbeli doktori cimet kapta°
/Az oklevél alapszövegét az 5° sz° melléklet
tartalmazza0 /
/2/ Az egyetemi doktorátust szerzett személyeket az egyetem hagyományainak megfelelő eljárás keretében doktorrá avatjae
DoSzo 2o/a/ Az Egyetem Avató Tanácsa ünnepélyes keretek között egyetemi doktorrá avatja /doctor universiaz általa müveit bármely tudományterületről a
doktori eljárás követelményeinek eredménnyel
megfelelteket,
a tudomány kandidátusait, illetve doktorait
kérelmük alapján,
a külföldön szerzett, a magyar egyetemi doktori
fokozattal azonos rangú tudományos fokozattal
rendelkezőket, külföldi diplomájuk és minősítésük honosítása után, kérelmük alapján,
1984° december 31® után. - a művelődési miniszter 21/1983° /XIIo24°/ MMoSZo rendelete értelmében - kitüntetéses doktorrá avatás /Promotio
sub auspieiis Rei Publicae Popularis/ minden
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tudományszakon egységesen /a jogtudomány területén is/, legalább az egyetemi doktori fokozat
feltételeinek teljesítése után kérelmezhető,
b/ Az Egyetem az egyetemi doktori fokozat odaítéléséről díszesen kiállított latin nyelvű oklevelet
és magyar nyelvű tanúsítványt állit ki. Az oklevelet a rektor és az avató Kar dékánja, a tanúsítványt az avató Kar dékánja irja alá. /Az oklevél
és tanúsítvány szövegét a 6.sz. melléklet tartalmazza.
c/ Az avatandók az ünnepségen fogadalmat tesznek a Magyar Népköztársaság alkotmányára.
/3/ Az /!/ és /2/ bekezdésben emiitett ünnepélyes eljárás alkalmából a magyar állampolgárok az egyetem hagyományai szerint esküt, illetőleg fogadalmat tesznek a Magyar Népköztársaság alkotmányára.
D.Sz. 21/ A doktori eskü szövegét a 7.sz. melléklet tartalmazza.
11.§
/!/ Külföldön élő, külföldi állampolgár az egyetemi doktorátus
elnyerésére irányuló kérelmét az illetékes egyetemhez címezve,
írásban és állandó lakhelye szerint illetékes magyar külképviseleti szervnél terjesztheti elő; a doktori eljárás engedélyezéséhez az illetékes egyetem felett felügyeletet gyakorló minisztérium előzetes hozzájárulása szükséges.
/2/ Olyan külföldi állampolgár, aki feleofoku tanulmányait a
Magyar Népköztársaságban folytatta és az egyetemi doktorátust
az oklevél megszerzése után közvetlenül kívánja megszerezni,
kérelmét az illetékes egyetemhez adhatja be. Ilyen esetben - ha
az anyagi feltételek biztosítva vannak és a kérelmező ezt igazolja - a minisztériumi hozzájárulást nem kell beszerezni. Ha
a kérelmező államközi egyezmény, illetőleg külföldi állami, társadalmi vagy nemzetközi szervezettel kötött megállapodás alapján
kívánja az egyetemi doktorátust megszerezni, a küldő szervezet
engedélyét is csatolnia kell.
/3/ Külföldi állampolgár - kérelmére - mentesíthető a marxizmusleninizmus tárgykörből leteendő vizsga alól.

/4/ Külföldi állampolgár kérheti a doktori eljárás idegen nyelven
•való lefolytatását.
12.§
/!/ Külföldi egyetemi tudományos fokozat honosításáról az egyetemi tanács az összes körtilmények mérlegelése alapján határoz;
azt megtagadhatja, illetőleg további feltételekhez kötheti.
D.Sz. 22/ Külföldi egyetemi tudományos fokozat akkor honosítható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy
a foAozat követelményei elérik vagy meghaladják a
jelen Szabályzat által támasztott követelményeket.

-
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/2/ Az egyetem javaslatot tehet a Tudományos Minősitő Bizottságnak a külföldi egyetemi tudományos fokozat tudomány kandidátusa fokozatként való honositására®
/3/ Külföldi egyetemi tudományos fokozat honositásának részletes szabályait külön jogszabály állapitja meg®
13®§
Magyar állampolgár külföldi egyetemen szerzett végzettsége alapján ceak oklevelének honosítása /honosítással azonos jogi hatályú
záradékkal való ellátása/, illetőleg elismerése után szerezhet
egyetemi doktorátust®
14®§
Ha az egyetemi doktori értekezést más készitette vagy az más személy munkájának /eredményének/ illetéktelen felhasználásával készülts az egyetemi tanács az egyetemi doktorátust az ezt tanúsító oklevéllel együtt visszavonja, az egyetemi doktorátusra utaló névmegjelölés használatát megtiltja8 a személyi igazolványból
való törlését elrendeli9 s a visszavonás tényét a megfelelő hivatalos lapban közhirré teszi®
15 :§
/!/ Az egyetemi doktorátussal kapcsolatos egyetemi feladatok ellátásával az; egyetemi tanács egyik állandó bizottságát bizza meg
vagy egyetemi doktori tanácsot /továbbiakban együtt? Tanács/ hoz
létre®
DoSz® 23/ Az Egyetemi Tanács 15 tagú Egyetemi Doktori Tanácsot hoz létre®
/2/ A Tanács
a/ állást foglal az egyetömi doktorátussal kapcsolatos elvi
ügyekbenj
b/ engedélyezi a doktori eljárást,
c/ kijelöli a doktori vizsgabizottság elnökét és tagjait,
d/ kijelöli a doktori értekezést elbiráló bizottság elnökét
és tagjaits
e/ dönt az egyetemi doktorátus adományozásáról,
f/ állást foglal az egyetemen kivüli kutatóhelyen tanulmányokat folytató tudományos ösztöndijas értekezésének egyetemi
értekezésként való elfogadásáról,
g/ engedélyezi az egyetemi doktorátus idegen nyelven való megszerzését,
h/ javaslatot tesz az egyetemi végzettség alóli felmentésre,
i/ felmentést ad a középfokú nyelvtudás követelménye alól,
j/ javaslatot tesz a külföldi egyetemi tudományos fokozat
honositására,
k/ javaslatot te°sz egyetemi doktori értekezésnek kandidatusi
értekezésként való elfogadására,
1/ javaslatot tesz az egyetemi doktorátus visszavonására®
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D.Sz. 24/

~

Az Egyetemi Doktori Tanács a 15.§ /2/ bek.
a/, b/, e/, h/-l/ pontjaiban megfogalmazottak tárgyában a döntési jogot saját hatáskörében tartja fenn.

/3/ A Tanács elnöke az egyetem rektora vagy az illetékes
rektorhelyettes, tagjait az egyetemmel munkaviszonyban álló,
a tudomány kandidátusa, a tudomány doktora fokozattal rendelkezők és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közül az egyetemi
tanács határozott időre jelöli ki. A cimzetes egyetemi docensek és egyetemi tanárok azonos feltételekkel lehetnek a Tanács
tagjai.
D.Sz. 25/a/ A Doktori Tanács elnöke a tudományos rektorhehelyéttes. Tagjait három évi időtartamra, a
rektor előterjesztése alapján az Egyetemi Tanács jelöli ki.
b/ A jelölés során biztosítani kell, hogy a Doktori
Tanácsban
- az Állam- és Jogtudományi Kart

4 fő

- a Bölcsészettudományi Kart

4 fő

- a Természettudományi Kart

4 fő

- a Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoportot

1 fő

- a Kalmár László Kibernetikai Laboratóriumot 1 fő
képviselje.
c/ Az MSZMP Egyetemi Bizottságának képviselőjét
- állandó jelleggel - tanácskozási jogú tagként
meg kell hivni.
d/ A Tanácsban a referensi feladat ellátására az
elnök a napirendi téma szerint illetékes Kar
egyik képviselőjét kéri fel.
/4/ A Tanács ülésére a Tudományos Minősitő Bizottság képviselőjét meg kell hivni.

16.§

/!/ Többkarú egyetemeken - a szervezeti sajátosságokra és a müveit tudományterületre tekintettel - kari doktori bizottságot
lehet szervezni.
/2/ A kari doktori bizottság elnöke a dékán vagy az illetékes
helyettese; összetétele a 15 •§ /3/ bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
D.Sz. 26/a/ A karok Doktori Bizottságot hoznak létre.
Tagjait a R.15«§ /3/ bekezdésében előírtaknak
megfelelő személyek közül - a dékán javaslatára,
a Kari Tanács 3 évi időtartamra jelöli ki.

-

3o

b/ A Doktori Bizottság tagjainak számát a Kar
által képviselt tudományágazatoknak megfelelően kell megállapítani
- az Állam- és Jogtudományi Karon

6 fő

- a Bölcsészettudományi Karon

6 fő

- a Természettudományi Karon

8 fo

c/ A Politikai Gazdaságtan Tanszéket, valamint
a Szociológiai Tanszéket képviselet szempontjából az Állam— és Jogtudományi Karnál, a Filozófiai Tanszéket és a Tudományos Szocializmus Tanszéket a Bölcsészettudományi Karnál, a
Kalmár László Kibernetikai Laboratóriumot a
Természettudományi Karnál lehet figyelembe venni.
d/ A kari Doktori Bizottság ülésére az Egyetemi Doktori Tanács elnökét meg kell hivni, aki jogosult
magát helyettessel képviseltetni.
17.§
A doktori eljárás engedélyezése esetén, az engedély megadása
utáni 2 éven belül a doktorjelöltnek a szervezett továbbképzésen való részvételre, az értekezés előkészítésére, illetőleg
a doktori szigorlatra való felkészülésre a munkáltatója - a
munkaviszonya alapján járó szabadságon felül - összesen negyven munkanap fizetett rendkívüli szabadságot köteles biztosítani.

18.§

/l/ Az egyetemi doktorátus megszerzésének részletes feltételeiről és módjáról az egyes egyetemeknek a felügyeletet gyakorló
minisztérium által jóváhagyott - doktori szabályzatai rendelkeznek.
/2/ Az egyetemi doktori szabályzat a 15.§ /2/ bekezdésének b/g/ pontjaban foglalt hatásköröket a kari doktori bizottságokra
ruházhatja át.
D.Sz. 27/a/ A kari Doktori Bizottság átruházott hatáskörben. intézkedik a R.15.§ /2/ bek. c/, d/, f/,
g/ pontjaiban foglaltakat illetően, egyébként
a doktori öljárás során valamennyi kérdésben
véleményezési és javaslattételi joga van.
b/ A Kari Doktori Bizottságnak jogában áll-az
ágazatonkénti vizagabizottsági elnököt, illet5>
ve a biráló bizottság elnökét meghatározott

_
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időre /1-3 évre/ megbízni a folyamatosság
biztositása érdekében, viszont a vizsgabizottságok, ill. biráló bizottságok tagjait
alkalmanként kell kijelölni,
c/ A Doktori Bizottság köteles gondoskodni arról, hogy a szabályszerűen benyújtott doktori disszertáció védése a benyújtástól számított három hónapon belül kitűzésre kerüljön.
19.§
/l/ Ez a rendelet 1984. szeptember hó 1-én lép hatályba. Egyidejűleg az egyetemi doktori cimről szóló 146/1969. /M.K.14./
MM. számú utasítás, valamint a politikai tudományokban szerezhető egyetemi doktori cimről szóló 158/1973. /M.K.16./ MM.
számú utasítás hatályát veszti; rendelkezéseiket azonban az
1984. szeptember 1. előtt engedélyezett, az egyetemi doktori
cim megszerzésére irányuló eljárást továbbra is alkalmazni
kell.
/2/ 1984. szeptember 1. előtt, illetőleg az /!/ bekezdésnek
megfelelően e határidő után azok, akik a doktori ciraet nem az
oklevelükkel együtt szerezték meg, e rendelet 2.§-ának /3/ bekezdésében meghatározott megjelölést használhatják; doktori
szigorlatuk kandidátusi vizsgaként, doktori értekezésük kandidátusi értekezésként való elismerésére a tudományos minősítésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
/3/ E rendeletben foglaltakat az MSZMP Politikai Főiskoláján
a politikai tudományokban, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián
pedig a hadtudományokban szerezhető egyetemi doktorátusra is
megfelelően alkalmazni kell.
/4/ Az egyetemi doktorátus megszerzésével kapcsolatos eljárási dijakról és költségekről külön jogszabály rendelkezik.
D.Sz. 28/a/ A jelen Szabályzat a Művelődési Minisztérium
jóváhagyásával lép életbe,
b/ Az 1984. szeptember 1. előtt elfogadott kérelmekre a korábbi szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező 1986. szeptember l-ig
valamennyi előirt vizsgáját sikerrel leteszi
és a disszertációt benyújtja. Amennyiben a kérelmező az e pontban megjelölt határidőt jiem
tartja be, a korábban megadott engedély és lefolytatott doktori cselekmény hatályát veszti.
A határidő nem hosszabbítható meg.
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e/ Bgyotoai fi©kt©ri fokozat megszerzése iránti kárQlsa<at 1984® szeptember 1. előtt nem
lohöt boayujtaaie

d/A d©ktori eljárással kapcsolatos adminisztratív kérdésekről és költségekről a Szabályzat 8o szo mellékletében foglaltak az irányadók o

A jelen Szabályzatot a Művelődési Minisztérium 29.356/84.XI®
számú intézkedésével jóváhagyta? ennek megfelelően 1985. január 9-én a Szabályzat hatályba lépett.
Szeged, 1985® január 9,

/Dr. Kristé Gyula/
rektor

A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának dékánja hivatalosan igazolja, hogy
aki született
év-

hó

nap, anyja neves

. az előirt tanulmányi kötelezettségeinek

minősítéssel eleget tett, a doktori esküt 19.*. év
hó

nap letette, igy ettől a naptól fog-

va a 20/1983. /XI.3./ MM. sz. rendelet l.§. /I/ bek.
alapján a doktori cim megilleti és családi neve mellett
a "dr n megjelölés használatára jogosult.

Szeged, 198

év

hó

nap

dékán

l.sz. melléklet

Az.egyetemi doktori fokozatra pályázók által
a JATE-n választható szakmai szigorlati tárgyak
jegyzéke
/Az adott tárgyak vizsgatematikája az érdekelt
Karon ill. tanszéken található./

Állam- és Jogtudományi Kar
Állam- és jogelmélet
Államjog
Államigazgatás-i jog
Büntetőjog
Büntető eljárási jog
Jogtörténet
Földjog
Munkajog
Nemzetközi jog
Nemzetközi magánjog
Polgári jog
Polgári eljárási jog
Pénzügyi jog
Római jog
Statisztika
Szociális ellátások joga
Szövetkezeti jog
Bölcsészettudományi Kar és Marxizmus-Leninizmus
&
Német nyelvtörténet
Szinkron német nyelvészet
Német irodalom
Angol nyelvészet
Angol és amerikai irodalom
Francia irodalom története
Francia nyelvtörténet és leiró nyelvtan
Olasz irodalom
Olasz nyelvészet
Orosz irodalom
Mai orosz nyelv
Orosz nyelvtörténet
Fordításelmélet és szöveggrammatika-

Tanszékcsoport

-

34 -

Magyar nyelvtörténet
Magyar leiró grammatika
Stilisztika
Nyelvjárástan
Névtudomány
Általános és alkalmazott nyelvészet
Finnugor nyelvészet <
Az altáji nyelvek összehasonlitó történeti nyelvtana
Összehasonlitó történeti turkológia
Összehasonlitó történeti mongolisztika
Az altáji népek története
Az altáji népek művelődéstörténete
Néprajz
Irodalomelmélet
A magyar irodalom története a kezdetektől 1849-ig
A magyar irodalom története 1849-től napjainkig
Régészet
Ókori egyetemes történet
Római irodalomtörténet
Középlatin irodalomtörténet
Latin nyelvészet
Ógörög filológia
Bizantinolőgia
Magyar őstörténet
Magyarország története a honfoglalástól a mohácsi vészig
Magyarország története a" kései feudalizmus időszakában
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszaka
/179o-1848/
A kapitalizmus általánossá válásának az imperializmus
kialakulásának korszaka /1849-1918/
A forradalmak és az ellenforradalmi korszak /1918-1945/
Magyarország a felszabadulás után
Történeti segédtudományok
Forrástan
Középkori egyetemes történet /V-XVIII. század/
Latin Amerika története
,
Újkori egyetemes történet
Legújabb kori egyetemes történet
Kelet-Európa újkori története
Kelet-Európa legujabbkori története
Általános szociológia
A kapitalizmus politikai gazdaságtana
A szocializmus politikai gazdaságtana
Filozófia
Etika
/'
Tudományos szocializmus
Magyar munkásmozgalom
Ifjúsági mozgalom - ifjúságpolitika

-
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Természettudományi Kar
Klasszikus analizis
Funkcionál analizis
Differenciál és integrálegyenletek
Algebra
Számelmélet
Valószínűségelmélet és matematikai statisztika
Geometria
Topológia
Matematikai logika
Számítástudomány
Rendszerelmélet
Operációkutatás
/
Halmazelmélet
Numerikus matematika
/.
Kombinatorika és gráfelmélet
Optika és spektroszkópia
Lumineszcencia
,
Lézerfizika
Szilárdtestfizika
Félvezetőkfizikája
Fizikai mérőmódszerek
Fizikai szakmódszertan
Kvantummechanika
Kvantumkémia
Atomhéj és molekulafizika
Kondenzált anyagok fizikája
A kvantummechanikai többtestprobléma közelítő módszerei
Analitikai kémia
Fizikai kémia
Kémiai technológia
Kolloidkémia
Radiokémia
Szerves kémia
Szervetlen kémia
Kémiai szakmódszertan
Sejtbiológia
Állatrendszertan
Állatszervezettan
Ökológia
Biofizika
Molekuláris lumineszcencia
Fotobiológia
Enzimológia
Biokémia
Biotechnológia
Embertan és emberszármazástan
Auxológia
Paleopatológia
Biológiai szakmódszertan
Genetika

/Humánbiológia/
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Molekuláris biológia
Virológia
Általános mikrobiológia
Alkalmazott mikrobiológia
Növénykórtan
Mikrobiális ökológia
Növényszervezettan
Növényrendszertan
Környezetbiológia növénytani profillal
Növényélettan
Összehasonlító élettan
Geokémia
Kőzettan
Ásványtan
Magyarország földtana
Üledékföldtan
-Magyarország természeti földrajza
Geomorfológia
Hidrogeográfia
Talajföldrajz és Biogeografia
Regionális természeti földrajz
Magyarország gazdasági földrajza
Iparföldrajz
Agrárföldrajz
Népesség és településföldrajz
Regionális gazdasági földrajz
Éghajlattan
Általános meteorológia

/

2.82. melléklet

A József Attila Tudományegyetem
•

Karónak Doktori Bizottsága tudatja

mindenkivel, hogy
cimü doktori disszertációjának nyilvános védése Szeged,
em,

___ utca

sz»

ajtó lesz.

A nyilvános vitán mindenki részt vehet és a vitában felszólalhat.

Szeged, 198

hó

nap

a Doktori Bizottság elnöke

2.82.

melléklet

Jegyzőkönyv

egyetemi doktori disszertáció nyilvános védéséről.
1./ A biráló bizottság elnökének neve és tudományos
fokozata:

•

2./ A biráló bizottság tagjainak neve és tudományos
fokozata:

3./ A hivatalos birálók neve és tudományos fokozata:

4./ A jelölt neve:
értekezésének cime
megelőző szigorlatának minősítése:
5./ A jelölthöz intézett kérdések:

6./ A biráló bizottság értékelése és javaslata.

Szeged, 198.•

....hó......nap

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
az írásbeli bírálatokat.

a biráló bizottság elnöke

l.sz.melléklet

Mi ,
a József Attila Tudományegyetem

Rektora,

valamint Áliam- ás Jogtudományi Kara
köszöntjük az Olvasót!

Mi ve 1.
aki

,
-n , 19 ..

~n

született, Egyetemünk /-.Ham- és Jogtudományi Karán az
előírt tanulmányokat befejezte, és a vizsgákat

minősítéssel letette, feljogosítjuk ;,t a DOKTORI cím
viselésére, egyszersmind jogkörünknél fogva ünnepélyesen
felruházzuk mindazon jogokkal és kiváltságokkal,' amelyek
a DOKTOROKAT a jog és a hagyomány a-lapján megilletik.
Ezek hiteléül kiállíttattuk Számára az alábbi naptól érvényes, Egyetemünk pecsétjével és aláírásunkkal megerősített jelen oklevelünket.
Kelt Szegeden, 19
az /.liam- és Jogtudományi Kar

-n.
az Egyetem Rektora

Nos Rector
et Ordo Professorum Iurisprudentiae Rerumque

Civilium

Almae Celeberrimaeque
Universitatis Scientiarum de Attila Uózsef

Nominatae

Lecturis Salutem!
Cum
die
anno millesimo

mensis

nongentesimo

coram Ordine Professorum Iurisprudentiae Rerumq

ilium

Universitatis Nostrae praescripta studia absoluisset,
examinaque'

subiisset, Ei licentiam atque facuitatem titulo D0C70RIS
utendi concessimus, necnon omnia iura et privilegia, quae
DOCTORIBUS ex iure ac consuetudine debentur, potestate
Nobis competenti sollemniter contulimus. Quorum in fidem
diploma hoc Universitatis Nostrae sigiiio munitum, subscriptionibus nostris roboratum et a die infrascripto
ratum Ei dari curavirnus.
Dátum in Hungáriáé civitate Szeged
die

mensis
anno millesimo

nongentesimo

üecanus Ordinis Professorum
urisprudentiae Rerumque Civilium

Rector Universitatis

l.sz.melléklet

Mi.
a Oózsef Attila Tudományegyetem Rektora és Tanácsa
köszöntjük az Olvasót 1

Mivel
I

Nevezettet
/

'A

TUDCrANY/üK/ DÍSZDOKTORÁVÁ

fogadtuk és nyilvánítottuk, s jogkörünknél fogva ünnepélyesen felruháztuk mindazon jogokkal és kiváltságokkal,
/
amelyek a DISZDOKTOROKAT a jog és a hagyomány alapján
megilletik. Ezek hiteléül kiállíttattuk Számára Egyetemünk pecsétjével és aláírásunkkal megerősített jelen
oklevelünket.
Kelt Szegeden, 19

• •••

a/z/jÁllam- és Oogtudományi]
"SBölcsészettudományi
Természettudományi
Dékánj a

> Kar
J

az Egyetem Rektora

Nos Rector et Senatus
Almae

Celeberrimaeque

Universitatis de A t t i l a Dózsef
Lecturis

Nominatae

Salutem!

Cum

idem
DOCTOREM

HONORIS CAUSA

agnovimus, declaravimus atque prowuntiavimus, Eique
omnia iura et privilegia,

quae DOCTORIBUS HONORIS

CAU3A ex lege et consuetudine debentur, potestate
Nobis competenti solemniter contulimus, dedimus atque
concessimus. Quorum in fidem Diploma hoc Universitatis
Nostrae sigillo munitum et subscriptionibus nostris
roboratum Ei dari curavimus.
Dátum in Hungáriáé civitate Szeged
die

.

........... mensis
anno millesimo

nongentesimo

üacanus Ordinis Professorum
urisprudentiae Rerumque Civiiium
Philosophiae
.Rerum Naturalium

Rector Universitatis

l.sz. melléklet

Mi,
a Oózsef Attila Tudományegyetem Rektora és Tanácsa
köszöntjük

az Olvasót!

Őseink dicséretes rendelése, hogy akik a nemes
tudományoknak és művészeteknek szentelték magukat, nyerjék el tudásuk, szorgalmuk jogos jutalmát és tanúbizonyságát. Ezért
0 0 . . . .
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-n született, és tudományos

«eo•o

felkészült-

ségét a

tudományszakból bebizonyította, az
EGYETEMI DOKTOR
megtisztelő tudományos fokozatra méltónak tartottuk, ítéltük, nyilvánítottuk, és feljogosítottuk a megkülönböztető
"DR. UNIV." cím használatéra, egyszersmind

jogkörünknél

fogva ünnepélyesen felruháztuk mindazon jogokkal és kiváltságokkal, amelyek az EGYETEMI DOKTOROKAT a jog és a
hagyomány alapján megilletik. Ezek hitelé UJL

iíXciIZit

Számára az alábbi naptól érvényes. Egyetemünk

tattuk

pecsétjével

és aláírásunkkal megerősített jelen oklevelünket.
Kelt Szegeden, 19

-n.

a/z/bÁllam- és dogtudományi)
-^Bölcsészettudományi
/Természettudományi
Dékánja

> Kar
J

az Egyetem

Rektora

Nos Reetor et Senatus
Almae Celeberriraaeque
Universitatis de Attila üózsef Nominatae
Lecturis Salutera!
Laudabile maiorura nostrorum institutum esi „ ut qui
honestisj studiis artibusque seaet dediderunt, legitimua
doctrinaé atque industriae suae praemium et testimonium
consequantufo Ideo
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mensis
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anno millesimo nongentesimo
na^jn, ^^es

die

0 0 0 9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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00
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0 0 0 0 0

eruditionem ssientiaraque suam in studiis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

comprobaverat, honorifico scientiarum gradu
DOCTORIS UNIVERSITATIS
dignpm

duximus, pronuntiavimus et declaravimus, Eique

licentiam atque facultatem titulo discretivo "DR. UNIV."
utendi concessimus, necnon omnia iura et privilegia, quae
DOCTORIBUS UNIVERSITATIS ex iure ac consuetudine debentur,
potestate Nobis competenti solemniter contulimus. Ouorum
in fidem diploma hoc Universitatis Nostrae sigillo munitum
subscriptionibus nostris roboratum et a die infrascripto
ratum Ei dari curavirnus.
Dátum in Hungáriáé civitate Szeged
die

mensis

................. anno millesimo
nongentesimo

......... 0 0 0 0 0 0 0 0

Decanus Ordinis Professorum
Iurisprudentiae Rerumque Civilium
Philosophiae
Rerum Naturalium

00

00

Rector Universita'

2.82. melléklet

a/ Jogászok esküszövege:
"Én
esküszöm, hogy a Magyar Népköztársaság alkotmányához és a magyar néphez mindenkor hü leszek,
hogy a József Attila Tudományegyetem ós annak Állam- és
Jogtudományi Kara iránt mindig illő tiszteletet tanúsítok,
a jog és igazság szolgálatára szentelem magam, hazám és
honfitársaim jogainak védelmezője leszek és arra törekszem,
hogy tudományomat a József Attila Tudományegyetem és annak
Állam- és Jogtudományi Kara tisztességére, embertársaim javára, népem és hazám dicsőségére előbbre vigyem."
b/

Az egyetemi doktorátust szerzettek esküszövege:
"Én
esküszöm, hogy a Magyar Népköztársaság
alkotmányához és a magyar néphez mindenkor hü leszek,
hogy a József Attila Tudományegyetem iránt, annak Rector
Magnificusa és Tanácsa iránt mindig illő tiszteletet tanúsítok, tevékenységemet hazám és honfitársaim szolgálatába állítom és arra törekszem, hogy tudományomat a József
Attila Tudományegyetem tisztességére, embertársaim javára,
népem és hazám dicsőségére előbbre vigyem."

c/

Külföldi állampolgárok esküszövege:
"Én
esküszöm, hogy a József Attila Tudományegyetem iránt, annak Rector Magnificusa és Tanács iránt
mindig illő tiszteletet tanúsítok és a jövőben is tisztelettel és megbecsüléssel fogok viseltetni. Tevékenységemet továbbra is embertársaim javára és az itt elsajátított tudományok ápolására fogom fordítani."

j
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ez. Rektori utasitás

8. az. melléklet

1. A doktori fokozat megszerzése iránti kérelmet az
értekezés tárgya szerint illetékes Kar Dékánjához
eimezve a Kar Dékáni Hivatalában kell benyújtani.
2. A kérelemhez eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban mellékelni kell:
a/ az egyetemi /főiskolai/ végzettséget tanusitó
oklevelet,
b/ ha a jelölt valamelyik vizsga alóli felmentését
kéri, a felmentés alapjául szolgáló okiratot,
c/ az értekezés témakörét, a kutatási célt, a várható tudományos eredményt,
d/ részletes, a tudományos tevékenységére is kiterjedő életrajzot,
e/ megjelent publikációinak a jegyzékét,
f/ munkáltatójának véleményezését,
g/ erkölcsi bizonyitványt illetve, ha olyan munkakörben dolgozik, ahol erkölcsi bizonyítvány szükséges
a munkáltató igazolását arról, hogy ilyennel rendelkezik,
h/ az eljárási dij befizetését igazoló csekket.
3. A Kari Doktori Bizottság hivatalból gondoskodik az értekezés témája szerinti tanszék illetve tanszékcsoport
/szakcsoport/ szakmai véleményének a beszerzéséről.
4. A Kari Doktori Bizottság a kérelmet - saját állásfoglalásával együtt - az Egyetemi Doktori Tanácshoz terjeszti.
5. Az Egyetemi Doktori Tanács a döntéséről a Kari Doktori
Bizottságon keresztül értesiti a jelöltet és a jelölt
munkálkáltatóját a 20/1983. /XI.3./ MM. rendelet 17.§-ban
körülirt 40 munkanap fizetett szabadság biztositása érdekében. Helytadó döntés esetén meg kell határozni a szigorlati tárgyakat is.
6. Amennyiben a Doktori Tanács a kérelemnek helyt adott a
Doktori Bizottság a jelölt részére tudományos fokozattal
rendelkezők .közül doktorátus vezetőt kér fel, aki vezeti
és irányitja a jelölt kutató munkáját.
7. A Doktori Tanács elutasitó határozata ellen az elutasitó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az
Egyetemi Tanácshoz cimzett, az Egyetem Rektori Hivatalában

_
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benyújtandó fellebbezésnek van helye.
8. A 'ohtori Tanács által adott engedély annak kézhezvételétől számított négy évig hatályos. Három éven
belül a jelöltnek valamennyi vizsgáját le kell tenni
és további egy éven belül az értekezést be kell nyújtani. Erről a követelményről a kérelem elfogadásával
egyidejűleg a jelöltet értesíteni kell. A Doktori Tanács rendkívül indokolt esetben egy izben egy évet
meg nem haladó halasztást adhat.
9-

Az értekezést négy példányban bekötve kell benyújtani
az Egyetemi Doktori Bizottsághoz és annak elnöke gondoskodik arról, hogy az értekezés bírálói illetve a biráló
bizottság tagjai megfelelő időben az értekezést megismerhessék.
10. Az értekezés, terjedelmére nézve az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának a kandidátusi értekezések terjedelmére vonatkozó előírásai az irányadóak.
11. Az értekezés akkor tűzhető ki nyilvános vitára, ha mind
a két hivatalos biráló ezt szakvéleményében javasolja.
12. Ha az egyik hivatalos biráló sem találja alkalmasnak nyilványos vitára az értekezést, akkor ezt közölni kell a jelölttel és a jelölt legkorábban hat hónap múlva jogosult
ujabb értekezés benyújtására.
13• Amennyiben az egyik hivatalos biráló igenlő a másik pedig
nemleges véleményt terjeszt elő a kitűzés kérdésében a
Doktori Tanács dönt. A Doktori Tanácsnak jogában áll ujabb
bírálót is felkérni.
~f
14. Az elfogadott értekezésekből egy-egy példányt a védés után
azokon a tanszékeken kell elhelyezni és érték nélkül a
leltári könyvállománytól elkülönítetten nyilvántartani,
amelyeken a bírálók dolgoznak.
Amennyiben az egyik biráló külső szakember a másik tanszéket a Doktori Bizottság elnöke jelöli ki.
Az értekezés harmadik példányát az Egyetemi Könyvtárnak
kell megküldeni, amely szintén elkülönítetten és érték
nélkül tartozik nyilvántartani.
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-

A doktori fokozat megszerzését igazoló avatási bizonyítvány és doktori oklevél kiállításáról és nyilvántartásáról, továbbá a "dr. univ."-nek a jelölt személyi igazolványába történő bejegyzéséről a Doktori Tanács a Rektori Hivatal utján gondoskodik.

16o

A végzett jogászok részére adandó latinnyelvü oklevél
és magyar nyelvű tanúsítvány elkészítéséről, nyilvántartásáról és a végzett hallgatóknak a "dr." cim viselésére történő jogának a személyi igazolványba történő bejegyzéséről a Rektori Hivatal gondoskodik.

Szeged, 1985© január 9.
^wifit^ OCW
/Dr. Kristó Gyula/
rektor

-
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DOKTORI TANÁCS

JTI

fő/

BTK

TTK

személyi -összetétele

Antalffy György
Kovács István
Pólay Blemér
Nagy Károly

egyetemi
egyetemi
egyetemi
egyetemi

tanár
tanár, akadémikus
tanár
tanár

/4 fő/

Ágoston György
Keserű Bálint
Pálfy Miklós
Szántó Imre

egyetemi
egyetemi
egyetemi
egyetemi

tanár
tanár
docens
tanár

/4 fő/

Fejes Pál
Ferenczy Lajos
Grasselly Gyula
Tandori Károly

egyetemi
egyetemi
egyetemi
egyetemi

tanár
tanár
tanár, akadémikus
tanár, akadémikus

Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoport /I fő/
Szentpéteri István egyetemi tanár
Kibernetika

/I fő/
Kuba Attila

tudományos munkatárs

MSZMP részéről /I fő/
Krajkó Gyula

egyetemi tanár

-
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A 402/1985. sz. a József Attila Tudományegyetem
bérgazdálkodási szabályzatának módositása

A Szabályzat I. fejezet 2. pont második bekezdése az aláhúzott
szöveggel kiegészül:
Az önálló bérgazdálkodás azt jelenti, hogy az egyetem
feladatai ellátásához meghatározott béralapját önállóan használja fel. E szabály szerint a költségvetésben
tervezett létszámirányszámnál kevesebb, vagy több munkavállalót foglalkoztathat az álláshely végleges csökkentése, valamint növelése nélkül, ha ezzel nem rontja
az ellátás általános szinvonalát, és nem vezet a béralap túllépéséhez.
Á Szabályzat I. fejezet 4. pont második és harmadik bekezdése
törlendő.
A Szabályzat I. fejezet 7. pontjából törlendő az aláhúzott
szöveg:
A 6/ pontban részletezett egységek önálló bérgazdálkodási joga azt jelenti, hogy - a szabályzatban meghatározott elvek és a keretfelosztás figyelembevételével a bérfejlesztési kerettel, a tartós bérmegtakarítással,
valamint a felszabaduló átmeneti bérmegtakarítással
3/4-ével önállóan gazdálkodnak. A bérmegtakarítást tovább kel decentralizálni tanszékcsoportokra, intézetekre, tanszékekre: ennek keretét és mértékét az önállóan
gazdálkodó egység bérszabályzatában kell rendezni."
A Szabályzat I. fejezet 9. pontja az aláhúzott szövegrésszel
kiegészítendő:
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9. A szab. /6 pont/ szerinti szervezeti egységek béralapelőirányzatának kialakitása:
- ki kell indulni az egységek előző évi eredeti előirányzatából, majd ehhez hozzá kell adni az eredeti előirányzatot érintő szerkezeti változások hatását,
- az egyetemi egységek báziselőirányzatát növelni kell a
tárgyév elején az Egyetemi Tanács által meghatározott
bérfejlesztés összegével, melyből a o.2 pontnak megfelelő összeget rektori rendelkezésű keretként le kell vonni .
- a rektori rendelkezésű o.2 pont felhasználása arányában
növelni kell a /6. pontban/ részletezett gazdálkodó egységek éves béralapját,
- a központi irányitás kiadásaira--, a garantált jutalom
összegeivel csökkentett béralap - o,5 %-át rektori rendelkezés alá kell vonni.
- az egyetem rektora a szab. lo./ pontban foglalt felhatalmazás alapján az eltérő arányok kialakítására javaslatot
tehet az Egyetemi Tanácsnak. A szervezeti egységekre felosztott bérfejlesztési keretből központilag le kell vonni
az automatikus előlépés keretét és az ezután maradó keretet használhatja fel a szabályzat /6/ pontja szerinti
szervezeti egység differencált béremelésre.
A jelen szabályzatmódositás 1985. január 1-ével visszamenő hatállyal lép életbe.
Szeged, 1985. március 22.
1/sAÁfrC-Ó C-TU,
/Dr. Kristó Gyulá/
rektor

P.k.Deék Béla Rektori Hivatal v.
Készült a
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