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5/2021 SZ. REKTORI UTASÍTÁS 

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA 

UNIVERSITY OF BUCKINGHAMMEL KÖZÖSEN MEGVALÓSÍTOTT  

DOKTORI KÉPZÉSEIRE ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS TANULMÁNYI SZABÁLYOKRÓL 

Jelen utasítás a University of Buckinghammel (UoB) közös doktori képzéseinek hallgatóira 

vonatkozik. 

I. 

TANULMÁNYI RENDELKEZÉSEK 

1. § 

AZ OKTATÁS IDŐBEOSZTÁSA 

(1) A Főiskolán a képzés féléves időszakokban, kötetlen időbeosztásban történik. 

(2) A képzés során a hallgató előre egyeztetett időpontokban konzultációkon és 

műhelyfoglalkozásokon vesz részt, az IBS Research Degrees Guide c. kiadványban 

meghatározott rendszerességgel.  

2. § 

A HALLGATÓ BEIRATKOZÁSI, BEJELENTKEZÉSI ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

(1) A hallgatói jogviszonyra vonatkozó jognyilatkozatokat az UoB teljes körű 

meghatalmazottjaként eljáró Főiskola teszi meg. A hallgató köteles a Főiskola által közölt 

határidőig beiratkozni. A beiratkozásról a hallgatókat a Felvételi és Marketing Központ 

levélben, a félévenkénti bejelentkezés időpontjáról és módjáról a már beiratkozott 

hallgatókat a Hallgatói Központ e-mailben legalább két héttel a határidő előtt értesíti.  

(2) A beiratkozás az adott félévre érvényes és feltétele a költségtérítés esedékes összegének 

megfizetése. Az aktív, ill. passzív félévek költségtérítési következményeiről a költségtérítési 

szabályokról szóló rektori utasítás rendelkezik. 
(3) Annak a hallgatónak a féléve, aki az (1) bekezdésben jelölt kötelezettségét elmulasztja, vagy 

a bejelentkezéskor ill. azt követően tanulmányai felfüggesztését (passzív félév) kéri, a 

Főiskola doktori képzéseiért felelős oktatója (Research Officer) az UoB kutatói szakokra 

megállapított rendelkezéseiben (Research Guide) meghatározottak szerint passzív félévet 

engedélyezhet.  

(4) A hallgató köteles a Neptun rendszerben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat 

haladéktalanul bejelenteni. Az ennek esetleges elmulasztásából származó hátrányokat a 

hallgatónak kell viselnie.  

(5) A beiratkozás megtörténtével a hallgató tudomásul veszi a jelen rektori utasításban 

foglaltakat, valamint a Főiskola által közzétett valamennyi szabályzatnak a hallgatókra 

vonatkozó rendelkezéseit. E szabályzatok mindenkor hatályos szövege elektronikus 

formában bármikor minden hallgató számára rendelkezésre áll. 
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3. § 

A HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE, AZ ÁTVÉTEL 

(1) Tekintettel arra, hogy a doktori képzés oktatása a Főiskola, mint kizárólagosan 

közreműködő és kivitelező felsőoktatási intézmény által történik, a hallgatói jogviszony 

keletkezésére, szünetelésére és megszűnésére 

- a magyar Nemzeti Felsőoktatási Törvény, 

- a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata, ide értve annak mellékleteit 

- továbbá az UoB kutatói szakokra megállapított rendelkezései (IBS Research Degrees 

Guide c. kiadvány) 

megfelelő értelmezéssel irányadóak, az alábbi bekezdésekben foglalt kiegészítésekkel. 

(2) A doktori képzések tanterv szerinti, ill. lehetséges maximális időtartamát az IBS Research 

Degrees Guide szabályozza. A hallgatói jogviszony az oklevél, ill. fokozat odaítélését 

követő hónap utolsó napjáig tart. 

(3) A hallgató jogviszonya megszűnik abban az esetben is, ha a tanulmányokban való előre 

haladással kapcsolatos kötelezettségeinek az IBS Research Degrees Guide-ban 

meghatározott időszakon belül nem tesz eleget. A hallgatót a jogviszony megszüntetését 

megelőzően legalább egy alkalommal írásban fel kell hívni kötelezettsége teljesítésére, ill. 

a mulasztás jogkövetkezményeire.  

(4) Megszűnik a hallgatói jogviszony a költségtérítési szabályokról szóló rektori utasításban 

meghatározott esetekben is. 

(5) A Főiskola a hallgatói jogviszony létrejötte és fennállása kapcsán a hallgató személyével 

kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatokat Az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek figyelembe 

vételével és alkalmazásával köteles kezelni (ld. részletezően a Főiskola Adatvédelmi 

Szabályzatának a vonatkozó rendelkezéseit) 

4. § 

A HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE 

(INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ) 

(1) A főiskolán az Nftv. 43.§ (1) bekezdése alapján előírt tájékoztató anyagok a hallgatók 

számára az alábbi forrásokban érhetők el angol és magyar nyelven: 

a) Moodle elektronikus tanulmányi felület 

b) IBS Research Degrees Guide (képzésenként tájékoztatást ad a megszerezhető 

végzettségekről és szakképzettségekről; az oktatás nyelvéről; a tantervekről és a képzés 

általános jellemzőiről, ill. a felülvizsgálat lehetőségeiről); 

c) Költségtérítési szabályokról szóló rektori utasítás (tájékoztatást ad a költségtérítési és 

más díjakról); 

d) International Student Guide (a külföldi hallgatókat érintő információkat tartalmazza). 
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(2) Az (1) pontban felsorolt tájékoztató anyagok az intézmény Moodle rendszerén, ill. nyilvános 

honlapján találhatók meg. 

(3) A hallgatók szóban az Főiskola bármely, az adott kérdéssel foglalkozó alkalmazottjától 

információt, tanácsokat kérhetnek. 

 

II. 

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

5. § 

ÉRTÉKELÉS 

(1) A hallgató tanulmányi teljesítményének értékelésére az IBS Research Degrees Guide c. 

kiadványban meghatározott értékelési skálán, az ott meghatározott testületek jogosultak. 

6. § 

VIZSGÁK 

(1) A vizsgázás részletes szabályait, ill. a minősítővizsgák lebonyolítási rendjét az IBS Research 

Degrees Guide tartalmazza. 

III. 

A DOKTORI ÉRTEKEZÉSRE ÉS AZ OKLEVÉLRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

7. § 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

(1) A tanulmányok során a hallgató doktori értekezést köteles készíteni. Ez összetett, egyéni 

feladat, amely a megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg a 

szakirodalom tartalmi feldolgozásával és a tudományos írásstílus formai követelményeinek 

betartásával.  

(2) A doktori értekezés tartalmi és formai követelményeit, valamint elbírálásának módját és 

következményeit a Főiskola a program megkezdésekor az IBS Research Degrees Guide-ban 

közzéteszi. 

(3) A doktori értekezés csak abban az esetben kerül értékelésre, ha a hallgatónak a Főiskolával 

szemben sem pénzügyi, sem adminisztratív jellegű tartozása nincs. 

8.  § 

AZ OKLEVÉL 

(1) A tanulmányi kötelezettségek sikeres teljesítése esetén a hallgató számára a University of 

Buckingham angol nyelvű oklevelet állít ki. 

(2) Az oklevél megszerzésének feltételeit a Research Degrees Guide tartalmazza. 
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IV. 

JOGORVOSLAT TANULMÁNYI ÜGYEKBEN  

9. § 

MÉLTÁNYOSSÁG, JOGORVOSLAT 

Tekintettel arra, hogy a doktori képzések oktatása Magyarországon a Főiskola, mint 

kizárólagosan közreműködő és kivitelező felsőoktatási intézmény által történik, a méltányossági 

kérelmek elbírálására, és az egyes döntések, intézkedések illetve mulasztások elleni hallgatói 

jogorvoslat eljárási rendjére, és alkalmazandó szabályaira  

- a magyar Nemzeti Felsőoktatási Törvény, 

- az IBS Research Degrees Guide, 

- továbbá jelen rektori utasítás rendelkezései, megfelelő értelmezéssel irányadóak 

V. 

ZÁRÓ- ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

10. § 

A jelen rektori utasításban és a kapcsolódó képzési szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a magyar jogot és joghatóságot kell figyelembe venni, ennek során a  

- a magyar Nemzeti Felsőoktatási Törvény, 

- a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata, ide értve annak mellékletei 

- továbbá az UoB kutatói szakokra megállapított rendelkezései (IBS Research Degrees 

Guide) 

megfelelő értelmezéssel irányadóak. 

 

Budapest, 2021. október 13. 

 

Dr. Láng László 

     Rektor 


