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AZ INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA   

PH.D. HALLGATÓINAK  

JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  

 
 

Közös célunk - attól függetlenül, hogy napjainkban az emberi viselkedési normák 
bizonytalanná váltak -, hogy a Ph.D. hallgatók, mint a leendő értelmiségi elit, a hagyományos 
értékek őrzőivé váljanak, tartással és méltósággal folytassák tanulmányaikat, és legyenek 
tanulmányaik végére olyan tudományos minősítéssel rendelkező informatikusok, illetve tanárok, 
akikre az Iskola méltán büszke lehet, és ők pedig szintén büszén vallják magukat az Iskola 
tanítványainak.  

A Doktori Iskola Ph.D. hallgatójának joga és kötelessége  

• a becsületes és tisztességes szakmai tevékenység, és az ehhez szükséges feltételek 
megteremtését elvárhatja a Doktori Iskolától.   

 - Joga a hallgatónak az Informatikai Kari Könyvtár nyitvatartási időben történő 
használata, magyar és idegen nyelvű könyvek kölcsönzése (levelező és egyéni 
képzésben max. 2 hónap kölcsönzési idővel). Cikk-keresés, lekérés az egyetem által 
szabadon használható adatbázisokból (http://www.om.hu/eisz/, stb).  

 -  Joga a könyvtári másoló limitált használata.  

 -  Joga a kari informatikai infrastruktúra igénybevétele (login, elektromos levelezés, 
saját honlap, stb.)  

• hogy munkája során csak megengedett eszközöket használjon fel.  

 - Etikai vétség a tanultak rosszindulatú felhasználása. Ilyen például számítógépes 
vírusok írása, jogosulatlan behatolás mások számítógépébe, stb.  

 - Saját kutatási eredményeit joga közölni, az idegen forrásokat az elvárásoknak 
megfelelő formában és annak szabályai szerint kötelessége megadni.  

• hogy személyére vonatkozó adatszolgáltatásnál (pl. pályázatok) a valóságnak megfelelő 
adatokat közöljön.  

• Joga, hogy tudományos munkáját elfogulatlanul értékeljék, ha eredményeit felhasználják, 
megfelelő módon hivatkozzanak rá.  

• Kötelessége, hogy felelősséget viseljen a Kari vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
és megóvásáért.  

 



 

A Doktori Iskola Ph.D. hallgatóitól elvárjuk, hogy  

 
 
o mindenkor tartsák tiszteletben önmaguk és mások emberi méltóságát és személyi jogait.  

o Minden megengedett módon támogassák és segítsék egymást egyetemi feladataik 
elvégzésében, egymás munkáját és megvalósult eredményét becsüljék meg.  

o A másik iránti tisztelettel nyilvánítsák ki véleményüket, illetve a saját tevékenységükre 
vonatkozó véleménynyilvánítást nyitottsággal fogadják.  

o Legyenek tudatában annak, hogy nyilvános megnyilatkozásaikban a Doktori Iskolát is 
képviselik. Mind külső, mind belső fórumokon törekedjenek toleráns, nyílt, becsületes 
együttműködésre.  

o Felelősen vállalják el a rájuk bízott feladatokat – mérlegelve, hogy azok elvégzését 
képességeik és a körülmények lehetővé teszik-e –, és gondos, becsületes munkával 
valósítsák meg azokat.  

o Csak olyan feladat elvégzésére használják fel az egyetemi infrastruktúrát, amelyről 
témavezetőjüknek tudomása van, és a felhasználással egyetért.  

o Látogassák az Informatikai Kar szemináriumi előadásait és más, a tudományterületükhöz 
tartozó tudományos előadásokat.  

o A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján a tanév első két hetében nyilatkozzanak 
az elkövetkező félévvel kapcsolatos terveikről (beiratkozás, évhalasztás) az iskola 
titkárának, és tegyék meg a Tanulmányi Osztályon az ezzel kapcsolatos szükséges 
lépéseket.  

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

