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Kérjük a védés előtt állók figyelmét, hogy jelen tájékoztató mellett a működési 

szabályzat releváns részeit is figyelmesen olvassák el! 

 

A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek számonkérési formája. 

• feltételek: kreditszerzési követelmények teljesítése, abszolutórium megszerzése, doktorje-

lölti jogviszony;  

• A doktori szigorlat és doktori védés időpontja lehet különböző (a doktorjelöltnek kérel-

met kell benyújtania az illetékes DI-hoz). 

• A szigorlat egy fő- és egy melléktárgyból álló összefoglaló, áttekintő szóbeli vizsga, me-

lyet bizottság előtt nyilvánosan kell letenni. 

• A szigorlatot legalább egy héttel a szigorlat előtt nyilvánosan meg kell hirdetni. A dokto-

ri szigorlatot a DI honlapján a DI titkára meghirdeti. 

• a szigorlati bizottság 3 tagú. A szigorlati bizottságban többségben kell, hogy legyenek a 

jelölt doktori iskolájához nem tartozó tagok. 

• A szigorlatra vagy nyilvános vitára történő jelentkezéskor a jelölt és témavezetője javasla-

tot tesz a szigorlat vizsgatárgyaira illetve a vizsgáztatók személyére (póttagok megjelö-

lése is szükséges). A javaslatot írásban előterjesztik a FODI vezetőjének, aki jóváhagyá-

sát követően továbbítja a kérelmet az ODT felé.  

• a szigorlati bizottságok összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani az összeférhe-

tetlenség elkerülésére. 

• Sikertelen szigorlat javítását hat hónap elteltével egyszer meg lehet kísérelni. Két siker-

telen szigorlat után a fokozatszerzési eljárást le kell zárni. 

• Védés csak eredményes szigorlat után folytatható le, így a doktori szigorlatnak legké-

sőbb a védés napján, a nyilvános vitát megelőzően meg kell történnie. 
 

A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított 2 éven belül kell letenni! 
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Doktori szigorlat lefolytatása a védéstől eltérő napon: 

• A doktori szigorlat a védéstől eltérő napon történő lefolytatásához a doktorjelölt kérelmet 

nyújt be az illetékes doktori iskolához. A kérelem tartalmi és formai követelményeit a 

doktori iskola (DI) szabja meg. 

• A doktori iskola vezetőjének támogató aláírásával ellátott kérelmet a jelölt leadja a 

DT titkárának. 

• A DI javaslata alapján az ODT jelöli ki a doktori szigorlat elnökét és tagjait, valamint jó-

váhagyja a javasolt szigorlati tárgyakat. 

• A doktori szigorlat időpontját a jelölt egyezteti a bizottság tagjaival, ill. a PhD előadóval.  

Doktori szigorlat a védéssel egy napon: 

• Nincs szükség külön kérvényre, a szigorlatra történő jelentkezés az eljárásra bocsátáshoz 

szükséges anyagok beadásával automatikusan megtörténik. 

• A DI javaslata alapján az ODT jelöli ki a doktori szigorlat elnökét és tagjait, valamint jó-

váhagyja a javasolt szigorlati tárgyakat. Ebben az esetben a szigorlatoztatók egyben a vé-

dési bizottság tagjai, a szigorlati bizottság elnöke és a védési bizottság elnöke ugyanaz a 

személy. 

 

A Fogorvostudományi Doktori Iskola szigorlati vizsgatárgyainak listája 

 

Fő tantárgyak 

1. Funkcionális neuroanatómia 

2. Kivehető és rögzített fogpótlások 

3. Polimerek, kerámiák, fémek sajátosságai és ezek alkalmazása a fogászatban 4. A szív és ke-

ringés élettana 

4. Onkológia 

5. Sebgyógyulás 

6. Molekuláris biológia 

7. A szájüregi gyulladásos betegségek és az egészség kapcsolata 

8. A szájüregi daganatok és rákmegelőző állapotok 

9. A szájüregi egészség hatása az életminőségre 

Melléktárgyak 

1. A rágómozgás szabályozásának agytörzsi kontrollja 

2. Agytörzsi vestibularis neuronhálózatok 

3. Az egyensúlyérző rendszer 

4. Az extracellularis matrix szerepe az idegi regenerációs és plaszticitási folyamatokban 

5. Antibiotikumok szerepe a szájüregi gyulladások kezelésében 

6. Az extracellularis matrix szerepe az idegrendszer fejlődésében 
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7. Agytörzsi neuronhálózatok fejlődése 

8. Jelátvitel 

9. Az extracellularis matrix szerepe az ectodermális szervek morphogenezise során, az 

epitheliális-ectomesenhymális interakciók jelentősége a fogtelepek fejlődésében 

10. Gyulladás biokémiája 

11. Szívműködés és keringés szabályozása 

12. A szív betegségei 

13. Biotechnológia 

14. BioInformatika 

15. Neuronális jelölési módszerek 

16. Immunhisztokémiai módszerek alkalmazása az idegrendszer szerkezetének vizsgálatában 

17. A nyálelválasztás idegi szabályozása 

18. Fogászati anyagtan vizsgáló módszerek 

19. Apoptózis biokémiája 

20. Fagocitózis biokémiája 

21. T-sejtek érése, T-sejtek által mediált immunfolyamatok 

22. A cardialis akciós potenciál és az azt kialakító ionáramok tulajdonságai 

23. A szívműködés szabályozásában részt vevő jelátviteli útvonalak sajátságai 

24. Elekromechanikai kapcsolat és mechanoelektromos feedback a szívizomban 

25. A szívműködés frekvencia-függő sajátságai 

26. Képalkotó módszerek az orvostudományban 

27. A szájüregi gyulladásos kórformák pathológiája és vizsgálati lehetőségei 

28. A szájüregi daganatos kórformák és rákmegelőző állapotok pathológiája és vizsgálati lehető-

ségei 

29. Immunhisztokémiai módszerek a szájüregi kórformák vizsgálatában 

30. Az „omics” technikák jelentősége a szájüregi daganatos kórformák és rákmegelőző állapotok 

vizsgálatában 

31. A szájüregi egészség objektív felmérésére alkalmazott módszerek és kérdőívek 

 


