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A Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori 

Iskolájának iránymutatása a Nyilvános viták online 

lebonyolításával kapcsolatban 

 

Az állásfoglalás érvényes 2020.05.18-tól visszavonásig  

 
NYILVÁNOS VITA 

Általános információk disszertáció nyilvános védésével 

Minden jelen dokumentumban nem rögzített kérdésben a TTDT Doktori Szabályzatának 

megfelelő paragrafusai tekintendők irányadónak.  

A doktori védésre azon hallgatók jelentkezhetnek, akik sikeres előzetes vitát tettek. A 

védéssel kapcsolatban a TTDT szabályzat 18.§ tartalmazza az irányadó rendelkezéseket. 

(https://infphd.unideb.hu/hu/szabalyzatok). A védésen résztvevő bírálók lehetnek azonosak az 

előzetes vitán felkértekkel.  

A nyilvános vita bizottságában való részvételre a TTDT titkára kéri fel a tagokat. Az időpont 

szervezése a hallgató feladata. 

A PhD disszertáció formai előírásait a TTDT doktori szabályzat 17.§ tartalmazza. 

(https://infphd.unideb.hu/hu/szabalyzatok) A jelölttől elvárt tudományos munkássággal 

kapcsolatban a szabályzat 15.§-a rendelkezik. 

Az online nyilvános vita felülete 

Az online nyilvános vita a vita elnöke által javasolt elektronikus felületen történik. A Doktori 

Iskola javasolja a CISCO Webex Meeting, vagy a Microsoft Teams rendszer használatát, 

illetve kockázatcsökkentés céljából mindkét rendszer együttes beállítását.  

Az illetékes bizottsági tagok a titkos szavazás biztosítása érdekében az interneten elérhető 

szavazó felületeket használhatják. A Doktori Iskola javaslata az aDoodle 

(https://adoodle.org/), vagy a SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/) használata. 
 

Az online nyilvános vita menete  

A nyilvános vita folyamán mind a bizottság tagjai, mind a Jelölt az otthonában (tartózkodási 

helyén) tartózkodhat. A vitához szükséges számítástechnikai eszközt és internetkapcsolatot a 

nyilvános vita résztvevői maguk biztosítják. Az ITDI nem vállal felelősséget a jelölt által 

használt eszköz és az internetkapcsolat megfelelő működéséért. 

A Jelölt által az online nyilvános vitára használt helyiségben a Jelöltön kívül más személy 

nem tartózkodhat. Ezt a tényt a Jelöltnek be kell mutatnia, webkamerája segítségével, a 

bizottság bármely tagjának kérésére. 
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A nyilvános vitát az elnök indítja el. A védésre (konferencia beszélgetés) (…)1 a nyilvános 

vita bizottság elnöke, a két opponense, tagjai a Jelölt és a témavezetője kap meghívást. A 

nyilvánosságot az online felület nyilvános elérhetőségének biztosításán keresztül biztosítjuk.  

A Jelöltnek szabad előadásban kell bemutatnia a doktori értekezését. A Jelölt az előadás diáit 

legkésőbb a nyilvános vitát megelőző nap déli 12 órájáig kell megküldenie a vita elnökének, 

aki a bizottság tagjainak a rendelkezésére bocsájthatja azt. 

A Jelölt a képernyőjét köteles megosztani a bizottság tagjaival. E szabályok megszegése meg 

nem engedett segítség igénybevételének minősül. 

A védésen a bizottság tagjai az elnök vagy megbízottja által vezetett jegyzőkönyvben rögzítik 

a véleményüket a védésen elhangzott prezentációról, a feltett kérdésekre, a kérdésre adott 

válaszok helyességéről. A védés során felmerülő kérdéseket CHAT felület segítségével 

írásban is közölhetik a Jelölttel, ezzel biztosítva a félreértések elkerülését. A forgatókönyvnek 

megfelelően a bizottsági kérdést a Jelöltnek felolvassák, illetve a CHAT felületben is beírásra 

kerül. A Jelöltnek a kérdést követően azonnal válaszolnia kell. Amennyiben a védésen nem 

érkezik több hozzászólás az elnök lezárja a vitát. 

Amennyiben a Jelölttel a szabad előadás közben megszakad az internetkapcsolat, az elnök a 

védést felfüggeszti. Az internetkapcsolat helyreálltát követően az elnök a felfüggesztést 

visszavonja és a védés folytatható. A szabad előadás időtartamába a felfüggesztés időtartamát 

nem kell beleszámolni.  

Amennyiben a Jelölttel a feltett kérdés megválaszolása közben megszakad az 

internetkapcsolat, a védést a kapcsolat helyreállításáig fel kell függeszteni. Amikor az 

internetkapcsolat a Jelölt és a bizottság tagjai között helyreáll, a bizottság dönt arról, hogy a 

Jelöltnek a feltett kérdést és a hátralévő kérdéseket kell megválaszolnia, vagy a bizottság 

tagjai új kérdést, kérdéseket tesznek fel. A bizottság tagjai akkor is jogosultak új kérdés, 

vélemény, hozzászólás tételére, amennyiben a Jelölt minden feltett kérdést megválaszolt, 

illetve minden megfogalmazott vélemény vagy javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról kellő 

részletességű indoklással nyilatkozott. 

Amennyiben a védés során a bizottság elnökének internetkapcsolata megszakad, a védést a 

kapcsolat helyreállításáig fel kell függeszteni. Amennyiben a védés során a bizottság titkára, 

egyik opponense, vagy a kijelölt személy internetkapcsolata szakad meg, a védést nem kell 

felfüggeszteni. Amennyiben a bizottság szavazati jogú tagjai közül egynél többnek szakad 

meg az internetkapcsolata a védés közben, a védést fel kell függeszteni mindaddig, ameddig a 

bizottság online elérhető tagjainak száma nem éri el a bizottság szavazati jogú tagjainak 

összlétszámánál egy fővel alacsonyabb létszámot. Amennyiben a hallgatóság tagjaival szakad 

meg az internetkapcsolat, a védést nem kell felfüggeszteni abban az esetben sem, ha a 

hallgatóság olyan tagjával szakad meg a kapcsolat, aki korábban jelezte, hogy kérdést 

szeretne feltenni, vagy hozzá szeretne szólni a védéshez. 

Amennyiben a védést az internetkapcsolat megszakadása miatt fel kell függeszteni, a 

felfüggesztés elrendelésére és az internetkapcsolat helyreálltát követően a felfüggesztés 

feloldására a bizottság elnöke jogosult. Amennyiben a bizottság elnökének internetkapcsolata 

szakad meg, az általa meghatalmazott személy online elérhető, ő jogosult a védés 

felfüggesztésének elrendelésére. Amennyiben a vita elnöke vagy meghatalmazottja sem 

elérhető, a bizottságnak a Debreceni Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 

álló (belsős) rangidős tagja jogosult a védés felfüggesztésére. Amennyiben a bizottság 

egyetlen belsős tagjával sem áll fenn internetkapcsolat, a rangidős külső tag jogosult a védés 

 
1 Módosítva 2020.06.07. – A DI vezetőjének, vagy megbízottjának meghívása nem kötelező 
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felfüggesztésének elrendelésére. A védés felfüggesztésének és a felfüggesztés feloldásának 

tényét a védésről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A szabad előadás időtartamába a 

felfüggesztés időtartama nem számít bele. 

A védést követően zárt ülésére kerül sor, ahol az elnök, az opponensek, és a tagok vesznek 

részt, ahol megvitatják a védést. Az elnök, vagy meghatalmazottja a hivatalos jegyzőkönyv 

indoklás részét a bizottság tagjaival egyetértésben kitölti. A szavazati részt üresen hagyja. Ezt 

követően a zárt ülés lezárását megelőzően a bizottság részére titkos szavazásra létrehozott 

online felületen külön szavaznak a bizottság tagjai az „Értekezés és tudományos munkásság”; 

„Védésen nyújtott teljesítmény”. A bizottság elnöke közli a nyilvános vita résztvevőivel a 

szavazás eredményét. 

A résztvevők jelenlétét a Doktori Iskola által jóváhagyott elektronikus felület segítségével 

igazolja és dokumentálja a bizottság (például a beszélgetés naplója, vagy a védésről készült 

videófelvétel). 
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