
Az ELTE TTK Fizika Doktori Iskolájában a 2018/2019. tanév II. félévében 81 hallgató (ebből 

46 állami ösztöndíjas, 10 Stipendium Hungaricum) folytatta tanulmányait. A 2019/2020. tanév 

I. félévre 116 hallgató (ebből 69 állami ösztöndíjas, 16 Stipendium Hungaricum) iratkozott be. 

Ez 43%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában érvényes létszám, ami a kiadható 

ösztöndíjak megemelkedett számának köszönhető. Ez természetesen jelentős többletmunkát 

adott a doktori iskolának. 

A doktoranduszok az Iskola által felkínált közel 80 előadás közül választhattak, illetve 

engedéllyel külső, esetenként külföldi intézetekben hallgattak előadást és vizsgáztak. 

A Fizika Doktori Iskola 2019 tavaszán elkészítette a MAB akkreditációhoz szükséges 

anyagokat, amelyek alapján a doktori iskolát 2024. június 28-ig akkreditálták. 

Létrehoztuk a doktori iskola honlapját, amelyen minden fontos adat és tájékoztató anyag 

megtalálható. A honlap címe: https://physics.elte.hu/fizika_phd 

Az Iskola Tanácsa 2019-ben 8 alkalommal ülésezett, amely során felülvizsgálta a képzési 

tervet, kijelölte a komplex vizsgák bizottságait, döntött oktatók és témavezetők akkreditálási 

ügyeiben, új tárgyak akkreditálása tárgyában, az ÚNKP pályázatok és 17 doktori eljárási 

kérelem ügyében, valamint a felvételivel kapcsolatos kérdésekben. 

A 2019-es komplex vizsgákon 20 doktorandusz szerepelt sikeresen. Ebből egy hallgatónak 

ősszel utóvizsgáznia kellett. 

2019 folyamán 25-en védték meg sikerrel doktori értekezésüket. 

ÚNKP pályázatot a Fizika Doktori Iskola 14 hallgatója nyert. 

A doktori iskola a doktori képzésre kapott állami támogatás, a doktori képzés és a 

fokozatszerzési eljárások során befolyt összegek töredékét kapta meg, amelynek összege 2019-

ben 3.981.874 Ft volt. Ebből a honlapkészítést végző és az adminisztrációs feladatokat ellátó 

két kolléga kapott juttatást, irodaszert szereztünk be, illetve három doktorandusz konferencia 

utazásait fedeztük. Ezen kívül könyvpályázatot írtunk ki a doktoranduszok számára, és ennek 

eredményeként 4 szakkönyvet szereztünk be, amelyek a TTK könyvtárának állományát 

gyarapították. 

Támogattuk doktoranduszaink részvételét a Fizikus Doktoranduszok Országos 

Konferenciáján. 

A Fizika Doktori Iskola összes oktatói létszáma 274, az aktív témavezetőké 75 fő. Mindkét 

szám 10%-os emelkedést mutatott 2018-hoz képest. Frei Zsolt lemondott a doktori iskola 

tanácsában betöltött tagságáról. Helyette a törzstagok Veres Gábort választották tanácstagnak. 

A tanács szavazati jogú tagjainak száma 13. Egy fővel bővült a törzstagok állománya, így a 

törzstagok és a törzstag emerituszok száma 15 illetve 14 volt 2019-ben. 
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