Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsa RMI-szekciójának
ügyrendje a PhD kutatóhelyi vitára (házi védésre)
(Elfogadva a Szekció 2016. 09. 19-i ülésén)

1. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos munkaköreire vonatkozó szabályzata
szerint „A PhD-disszertációt a WTT illetékes szekciója előtt meg kell védeni. A doktori
iskolába csak sikeres „Házivédes” után lehet benyújtani a dolgozatot.” A házi védésre
azok a PhD-hallgatók kötelezettek, akik részben vagy egészében a Wigner FK RMI-vel
foglalkoztatási jogviszonyban álltak a PhD-munka idején vagy annak egy részén, illetve
doktori munkájuk egy részét a Wigner FK-ban végezték, vagy akiknek bármilyen
formában szerepel a dolgozatukon a Wigner FK.
2. A PhD-értekezés kutatóhelyi vitáját (házi védését) a doktorjelölt kezdeményezi, miután
elkészítette értekezését.
3. A kutatóhelyi vita előtt gondoskodni kell az értekezés legalább két független bírálatáról a
kutatási terület szakértőitől. Ezek közül lehetőleg legalább az egyiknek a Wigner FK RMIn kívüli, PhD-vel rendelkező szakértőnek kell lennie.
4. A bírálókat a doktorjelölt és témavezetője javaslatát figyelembe véve a WTT-RMI szekció
elnöke, vagy érintettsége esetén helyettese kéri fel.
5. A bírálóra vonatkozó összeférhetetlenségi feltételek:
a) nem áll rokonságban a jelölttel,
b) nem közvetlen vezetője/beosztottja
c) lehetőleg ne legyen közös publikációja a jelölttel.
6. A felkért bírálók írásban készítik el véleményüket az értekezésről. Véleményük a szokásos
kérdéseken túl kéréseket, módosítási javaslatokat is tartalmazhat a színvonalasabb
értekezés elérése érdekében; végül nyilatkoznak, hogy javasolják-e (az esetleges
módosítások után) a mű beadását a doktori iskolába. Ha az egyik bíráló javaslata
nemleges, akkor egy harmadik független bírálat is beszerezhető.
7. A házi védés lefolytatásához szükséges dokumentumok, adatok (pdf-ben):
a) adatlap,
amely
tartalmazza
a
doktorjelölt
nevét,
kutatóhelyét
(osztály/kutatócsoport), az illetékes doktori iskola megnevezését, a
témavezető, illetve az esetleges konzulens nevét, a bírálók nevét/tudományos
fokozatát/munkahelyét;
b) a PhD-értekezés tézisei;
c) maga a PhD-értekezés;
d) témavezetői értékelés;
e) bírálatok.
8. A doktori értekezést és a fenti kapcsolódó dokumentumokat a WTT RMI szekció tagjai a
kutatóhelyi vita előtt legalább egy héttel megkapják és átnézhetik. Írásban kérdéseket
nyújthatnak be, kifejthetik véleményüket.
9. A kutatóhelyi vita a szekció szokásos üléseinek (augusztus 21. és június 30 közötti)
időpontjára hirdethető meg (jelenleg hétfőnként 14:00).

10. A PhD értekezés kutatóhelyi vitája nyilvános; helyét és idejét a WTT RMI-szekció elnöke
hirdeti meg az intézeti levelezőlistán és a Fizinfo-n. Zárt védés csak abban az esetben
tartható, ha a doktori értekezés szabadalmi eljárással érintett vagy nemzetbiztonsági okból
minősített adatot tartalmaz. Zárt védést a Wigner FK főigazgatója rendelhet el.
11. A kutatóhelyi vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetéséről a doktorjelölt
osztálya gondoskodik. A jegyzőkönyv része a jelenléti ív is az 1. melléklet szerint.
12. A kutatóhelyi vitát a WTT RMI-szekció elnöke vagy – felkérésére – a szekció valamelyik
tagja vezeti le. A levezető elnök nem lehet a jelölt kutatócsoportjából. Az írásban
beérkezett kérdéseket, hozzászólásokat a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni, ezeket ő
fogja ismertetni.
13. A kutatóhelyi vitán először a jelölt ismerteti az eredményeit 20 percben. Ezután a felkért
bírálók ismertetik véleményüket, kérdéseiket, javaslataikat. A bírálók kérdéseire a jelölt
válaszol. Ezt követi az írásban beérkezett kérdések, illetve a hallgatóság kérdései,
valamint a jelölt kérdésekre adott válaszai. A kérdések után a témavezető kezdheti meg a
hozzászólásokat, ezt az írásban beérkezett hozzászólások követik, majd a jelenlevők
szólhatnak hozzá.
14. A vita lezárása után a bírálók igen/nem-mel válaszolnak arra a kérdésre, hogy az értekezés
véleményük szerint – a kért módosításokkal – benyújtható-e az illetékes doktori iskolába.
15. A szekciónak szavazni kell arról, hogy a házi védés alapján a dolgozatot – esetleges
javítások után – benyújthatónak tartja-e.
16. A kutatóhelyi vita megismétlésére fél éven belül nem kerülhet sor.

