Debreceni Egyetem Doktori Felvételi Tájékoztató, 2021
AZ INTÉZMÉNY DOKTORI TANÁCSA

Elnök: Dr. Csernoch László egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes
Titkárság: Dr. Varga Zsolt tudományos igazgató
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-936 vagy (52) 512-900 / 62280 mellék
Fax: (52) 512-918
E-mail: tudomany@unideb.hu
Honlap: www.unideb.hu

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Komlósi István egyetemi tanár
Titkárság: Korcsmárosné Varga Marianna
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Telefon: (52) 508-444 / 88131 mellék
E-mail: vargam@agr.unideb.hu
Honlap: https://allattenyesztesidi.unideb.hu

Egészségtudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Ádány Róza, egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Balázs Margit, egyetemi tanár
Cím: 4028. Debrecen, Kassai út 26.
Telefon: (52) 460-190
E-mail: balazs.margit@sph.unideb.hu
Honlap: https://egdi.unideb.hu

Fizikai Tudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Kun Ferenc akadémikus, egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Oláh László
Cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/a.
Telefon: (52) 509-201
E-mail: olah.laszlo@science.unideb.hu
Honlap: https://physphd.unideb.hu

Fogorvostudományi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Nánási Péter egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Köröskényi Krisztina
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: (52) 411-600
E-mail: kkriszti@med.unideb.hu
Honlap: https://fodi.unideb.hu

Földtudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Szabó György
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900 / 22128 mellék
E-mail: gyszabo555@gmail.com
Honlap: https://foldtudomanyokdi.unideb.hu

Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Tósaki Árpád egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Csoma Eszter
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: (52) 411-600 / 50107 mellék
E-mail: csoma.eszter@med.unideb.hu
Honlap: https://gytdi.unideb.hu

Humán Tudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár
Titkárság: Szakályné Lantai Lilla
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900 / 22573 mellék
E-mail: lantai.lilla@arts.unideb.hu
Honlap: https://humandi.unideb.hu

Idegtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Antal Miklós egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Szentesiné Dr. Holló Krisztina
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: (52) 411-600 / 55574 mellék
E-mail: hollo.krisztina@med.unideb.hu
Honlap: https://neurophd.unideb.hu

Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Balogh Péter egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Dajnoki Krisztina, Dr. Rákos Mónika
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Telefon: (52) 508-444 / 88044
E-mail: rakos.monika@econ.unideb.hu
Honlap: https://ihrigkarolydi.unideb.hu

Informatikai Tudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Sztrik János, egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Kocsis Gergely
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Telefon: (52) 512-900 / 75013 mellék
E-mail: kocsis.gergely@inf.unideb.hu
Honlap: https://infphd.unideb.hu

Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Debreczeni Attila akadémikus, egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Gönczy Monika
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900 / 22650 mellék
E-mail: deidi@arts.unideb.hu
Honlap: https://deidi.unideb.hu

Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Tóthmérész Béla egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Tóth-Szabó Edina
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900 / 22631 mellék
E-mail: toth.edina@science.unideb.hu
Honlap: https://jnpdi.unideb.hu

Kémiai Tudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Kövér Katalin akadémikus, egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Juhász László docens
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900 / 22464 mellék
E-mail: juhasz.laszlo@science.unideb.hu
Honlap: https://chemistryphd.unideb.hu

Kerpely Kálmán Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Nagy János egyetemi tanár
Titkárság: Nagy Fruzsina
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Telefon: (52) 508-444 / 88354 mellék
E-mail: nagy.fruzsina@agr.unideb.hu
Honlap: https://kerpelykalmandi.unideb.hu

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Illés Árpád egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Váróczy László
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: (52) 411-717 / 56458 mellék
E-mail: varoczy@internal.med.unideb.hu
Honlap: http://kodi.unideb.hu

Laki Kálmán Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Balla József egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Katona Éva
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: (52) 411-600 / 56295 mellék
E-mail: ekatona@med.unideb.hu
Honlap: https://lakidi.unideb.hu

Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Zaccaria Márton Leó
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Telefon: (52) 512-700 / 74803 mellék
E-mail: doktoriiskola@law.unideb.hu
Honlap: https://martongezadi.unideb.hu

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Páles Zsolt egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Várterész Magda
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900 / 75112 mellék
E-mail: phd.titkar@science.unideb.hu
Honlap: https://mathphd.unideb.hu

Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Csernoch László egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Vámosi György
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 412-345
E-mail: modi@med.unideb.hu
Honlap: https://modi.unideb.hu

Molekuláris Sejt- és Immunbiológia Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Tőzsér József egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Mádi András
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (4010 Debrecen, Pf. 6.) Élettudományi épület III. emelet
Telefon: (52) 416-432
E-mail: madi@med.unideb.hu
Honlap: https://molcellimm.phd.med.unideb.hu

Nyelvtudományok Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Tóth Valéria egyetemi tanár
Titkárság: Feketéné Balogh Marianna
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900 / 22519
Fax: (52) 512-942
E-mail: balogh.marianna@arts.unideb.hu
Honlap: https://denydi.unideb.hu

Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Szegedi Andrea egyetemi tanár
Titkárság: Lajszné dr. Tóth Beáta
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: (52) 411-600
Fax: (52) 430-323
E-mail: lajsz.beata@gmail.com
Honlap: https://kiadi.unideb.hu

Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár
Titkárság: Szepesi Judit
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Telefon: (52) 508-444 / 88406 mellék
Fax: (52) 413-385
E-mail: szepesi@agr.unideb.hu
Honlap: https://elelmiszertudomanyidi.unideb.hu

Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője: Dr. Bárány Attila egyetemi tanár
Titkárság: Dr. Schrek Katalin
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 512-900
E-mail: schrek.katalin@arts.unideb.hu, schrekkata@hotmail.com
Honlap: https://tndi.unideb.hu

JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezési lap igénylése:
PhD Iroda, Egyetem tér 1. Főépület fsz. 15.
- agrártudományok: Baginé Dr. Hunyadi Ágnes (phd@agr.unideb.hu) +36 52 512-900 / 61835
- orvos- és egészségtudományok: Oláh Zsuzsanna (olahzs@med.unideb.hu) +36 52 512-900 / 58010
- bölcsészettudományok: Dr. Szendrei Ákos (phdbtk@arts.unideb.hu) +36 52 512-900 / 61834
- társadalomtudományok: Szabó-Zsámba Kata (zsamba.kata@unideb.hu) +36 52 512-900 / 23123
- természettudományok és informatika: Bessenyei Éva (bessenyei.eva@unideb.hu) +36 52 512-900 / 62890
A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft (a befizetés módjáról a PhD ügyintézők adnak tájékoztatást)
Jelentkezési időszak: 2021. április 15. - május 17.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- az egyetemi oklevél másolata, vagy nyilatkozat annak eredményéről és megszerzésének várható időpontjáról
(külföldön szerzett oklevélnél hitelesített fordítás is, valamint leckekönyv fordítása is szükséges),
- az egyetemi leckekönyv másolata (amennyiben eredményeit az egyetem elektronikus hallgatói nyilvántartó
rendszere nem tartalmazza),
- legalább egy, legalább középfokú (B2), komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát
igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
- szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék,

- a tervezett kutatási téma rövid ismertetése és kutatási terv,
- a választott témavezető ajánlása,
- a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása,
- 2 db saját névre megcímzett és elsőbbségi küldeményként felbélyegzett C/5 boríték,
- munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető nyilatkozata, amelyben tudomásul veszi dolgozójának a
képzésben való részvételét.
A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI





1.

2.

3.

Általános követelmények és feltételek
Doktori képzésre utolsó évfolyamos egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel rendelkező személyek
jelentkezhetnek (dokumentálni kell az oklevél minősítését).
A képzésben nappali tagozatos vagy levelező munkarendű doktoranduszként lehet részt venni. Egyéni
felkészülők is részesülhetnek (rész)képzésben.
A felvétel követelménye egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga, erre
pont nem adható. Az ezen felüli nyelvvizsga teljesítményt plusz pontokkal lehet jutalmazni. Egy középfokú (B2)
komplex (korábban C típusú), vagy egy felsőfokú (C1) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B
típusú) államilag elismert nyelvvizsga 3 pontot, míg egy felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) államilag
elismert nyelvvizsga 5 pontot ér.
Az egységes felvételi pontrendszer 100 megszerezhető pontból áll, ami 3 kategóriából tevődik össze.
Az első kategóriában a jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során megvalósítandó kutatással
kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a felvételi bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli
vizsgán és/vagy írásban benyújtott pályázat, kutatási terv alapján. Maximum 40 pont szerezhető.
A második kategória a jelölt korábbi tanulmányi eredményeit értékeli. Ez lehet a lezárt félévek tanulmányi
átlagából képzett mutató és/vagy az egyetemi/mester képzésben szerzett diploma értékelése. Maximum 30
pont szerezhető.
A harmadik kategória a tudományos "előélet" értékelésére szolgál, dokumentált produktumok (közlemény, TDK
dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok. A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó
Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető produktumokkal.
Maximum 30 pont szerezhető. A pontozást a doktori felvételi bizottság az alábbi sávok figyelembevételével
alakítja ki:
20–30 pont:






elsőszerzős referált folyóirat közlemény ("in extenso")
OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés
országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele)
igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés
10–20 pont:






nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény
elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter
OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott
országos tervpályázat, nem díjazott
0–10 pont:






nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter
előadás helyi, hallgatói (nem TDK) konferencián
tervek kiállítása nyilvános kiállításon
igazolt hangverseny fellépés
Az értékelés tudományterületi szempontjai:
Agrártudományok
A felvételi szakmai bizottság a beszélgetésen a jelentkező doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről,
szakmai tájékozottságáról, tudományos tevékenységéről, nyelvismeretéről kap képet.
A bizottság a következő négy kategóriában ad pontokat:





Szakmai tájékozottság, legfeljebb 40 pont,
Tudományos munka, legfeljebb 30 pont,
Egyetemi oklevél, legfeljebb 30 pont,
Egy nyelvből a középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga jelentkezési feltétel.
További középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 3 pont, felsőfokú (C1)

komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 5 pont (maximum 8 pont). Az elfogadott idegen
nyelvek körébe általában a tudomány műveléséhez szükséges élő világnyelvek, valamint a határon túli magyar
jelentkezőknél a származási ország nyelve tartozik. Az idegen nyelvek körét részletesebben a doktori iskolák
saját hatáskörükben, a saját működési szabályzatukban határozzák meg.
Négyévesnél régebbi oklevél esetén a diplomát nem pontozzuk, ilyenkor a szakmai tájékozottság és a
tudományos munka maximális pontszáma 15-15 ponttal növekszik.
A felvételhez szükséges legkisebb, de nem feltétlenül elégséges pontszám: 60 pont.
A felvételi szakmai bizottság értékeli a felvételizők teljesítményét, a pontszám alapján rangsorolja őket, és
javasolja, vagy nem javasolja a felvételüket.
Bölcsészettudományok
A jelentkezőkkel a tudományterületi doktori tanács által megbízott bizottság felvételi beszélgetést folytat, hogy
képet kapjon a jelentkező szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, tudományos
tevékenységéről és nyelvismeretéről.
A felvételi eljárásban a bizottság a következő három kategóriában ad pontokat:





szakmai intelligencia legfeljebb 40 pont,
oklevél legfeljebb 30 pont,
tudományos munka, TDK dolgozat legfeljebb 30 pont.
A felvételi jelentkezés feltétele legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú államilag elismert
nyelvvizsga, egy a szakma műveléséhez szükséges nyelvből. A szakma műveléséhez szükséges nyelvből
szerzett nyelvszakos oklevél e feltétel teljesítését automatikusan tartalmazza.
A jelen, valamint az előző két tanévben szerzett oklevél esetén a jelentkezés feltétele a legalább jó minősítésű
oklevél. Az ennél régebben szerzett oklevelet az Intézmény nem pontozza, ekkor a szakmai tájékozottság és az
addigi tudományos munka maximális pontszáma 15-15 ponttal növekszik.
A felvétel szakmailag indokolt további feltételeit - a doktori iskolák javaslatait figyelembe véve - a tudományterületi
doktori tanács állapítja meg. Ezek között a jelentkező szakmai előképzettségére, nyelvtudására, korábbi szakmai
tevékenységére vonatkozó feltételek lehetnek.
A felvételhez szükséges (de nem feltétlenül elégséges) pontszám 60 pont. A jelentkezőnek a felsorolt valamennyi
kategóriában legalább 10 pontot meg kell szereznie.
A felvétellel és a képzéssel kapcsolatos további információkat tartalmazó kari felvételi tájékoztató beszerezhető a
tudományterületi Doktori Tanács titkáránál.
Orvos- és egészségtudományok
A felvételre jelentkezőket az Orvostudományi Doktori Tanács (ODT) az alábbi szempontok szerint rangsorolja:
A jelentkező lezárt tanulmányi féléveinek (maximum 10 félév, MSc diploma esetén maximum 4 félév átlaga,
mínusz 3,5 szorozva 20-szal ([Átlag-3,5] x20). Ez 5,0 átlag esetén 30 pont.
Tudományos munka (maximum 30 pont):













Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (idegen nyelvű) 30 pont,
Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (magyar) 20 pont,
OTDK díjazott előadás (elsőszerzős), I-III. helyezés 20 pont,
Nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény (idegen nyelvű) 15 pont,
Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás (idegen nyelvű) 15 pont,
Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás 10 pont,
Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK poszter 10 pont,
Elsőszerzős nem díjazott OTDK előadás 10 pont,
Nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter 3 pont,
Elsőszerzős TDK előadás 5 pont,
Elsőszerzős pályamunka 5 pont.
Kutatási téma (maximum 40 pont):
Az ODT 4-4 tagból álló ad hoc bizottságai értékelik a PhD pályázatokat. Egy-egy bizottság 3 doktori iskola
pályázatairól dönt, a tagok között mind a három doktori iskolát képviseli egy fő, illetve a negyedik tag más
iskolához tartozik.
A doktori iskolák minden jelölttel személyes interjút szerveznek a felvételi eljárás során, ahol a bizottság képet
alkot a jelölt szakmai felkészültségéről, korábbi tudományos tevékenységéről, ill. terveiről.
Pontozás részletei:
Kutatási terv: 0-5-10 pont
A jelölt szakmai felkészültsége: 0-5-10 pont

A téma kidolgozásának szakmai feltételei: Az ODT doktori iskolái által létrehozott bizottságok értékelik 0-15
ponttal az alábbi szempontok szerint.



témavezető tudományos teljesítménye (Az utolsó 3 évben megjelent, impakt faktorral rendelkező közlemények
száma, maximum 5 pont)
 témavezető kutatási forrásai (Amennyiben a témavezető rendelkezik pályázati forrással 5 pont)
 témavezető PhD képzésben nyújtott teljesítménye (A témavezető irányításával Ph.D. fokozatot szerzettek
száma, maximum 5 pont)
További 5 pontról az ODT dönt pontegyenlőségek, iskolák közötti aránytalanságok esetén.
Nyelvi követelmény
Államilag elismert angol középfokú nyelvvizsga jelentkezési feltétel. További nyelvvizsgáért pont nem jár.
Társadalomtudományok
A felvétel követelményei és feltételei:
- jelentkezhet utolsó évfolyamos egyetemi hallgató, illetve egyetemi oklevéllel rendelkező szakember, legalább jó
rendű egyetemi oklevéllel;
- egy idegen (elsősorban az angol, illetve más világ-) nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C
típusú) államilag elismert nyelvvizsgával (felvételi követelmény nyelvből az IKDI-ban: egy alapfokú angol
nyelvvizsga, ha nem angol nyelvből van a legalább középfokú nyelvvizsga);
- a képzés nappali és levelező munkarenden folyik, jelentős korábbi publikációs tevékenység esetén egyéni
felkészüléssel történő jelentkezésre is lehetőséget biztosítunk.
A felvételi bizottság beszélgetést folytat a jelentkezőkkel, hogy meggyőződjön a jelentkezők szakmai
intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, tudományos tevékenységéről és
nyelvismeretéről. Előnyt jelent a külföldi részképzés, illetve OTDK díjnyertes dolgozat.
A felvételi bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, rangsorolja őket és feltétlenül javasolja, feltételesen
javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A felvételi eljárásban a bizottság a következő kategóriákban ad
pontokat:





szakmai intelligencia legfeljebb 40 pont,
oklevél legfeljebb 30 pont,
tudományos munka legfeljebb 30 pont,
Egy nyelvből a középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga jelentkezési feltétel.
További középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 3 pont, felsőfokú (C1)
komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 5 pont (maximum 8 pont).
A felvételhez legalább 60 pontot kell elérni, de valamennyi kategóriában legalább 10 pontot kell szerezni. A 60
pont csak szükséges a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát.
Természettudományok és informatika
A felvételi bizottság értékeli a jelentkezők felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítményét, és javasolja, feltételesen
javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A bizottság a következő kategóriában ad pontokat:





szakmai intelligencia legfeljebb 40 pont,
oklevél, tanulmányi eredmény legfeljebb 30 pont,
tudományos munka, TDK dolgozat legfeljebb 30 pont.
Két évnél régebben szerzett oklevelet az Intézmény nem pontozza, ekkor a szakmai intelligencia és az addigi
tudományos munka maximális pontszáma 15-15 ponttal növekszik.
A felvételhez legalább egy idegen nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges. Magyar állampolgárok esetén ez
legalább egy legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát jelent (DSz 4.
§, (4)), vagy szakfordítói vizsgabizonyítványt. Külföldi állampolgárságú jelentkezőknél a KDT a származási ország
nyelvét fogadja el az idegen nyelvtudási követelmény teljesítéseként.
A felvételhez szükséges (de nem feltétlenül elégséges) minimális pontszám 60. A jelentkezőnek valamennyi
kategóriában legalább 10 pontot meg kell szereznie.
FEVÉTELI VIZSGA

A felvételi vizsga időpontja: 2021. június 1-25. között.
A felvételi döntés időpontja: 2021. július 9-ig

VÁRHATÓ KERETSZÁM

Állami ösztöndíjas képzésben várhatóan 242 fő, önköltséges képzésben a jelentkezések és a kapacitások
függvényében.
AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk:
Az állami ösztöndíj havi összegét a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény határozza meg (az első négy félévben
140.000 Ft/hó, a második négy félévben 180.000 Ft/hó).
A további juttatások (szociális ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés, stb.) a hatályos jogszabályok és egyetemi
szabályzatok szerint.
Az önköltséges képzésben a költségtérítés összegét a doktori iskolák saját hatáskörben határozzák meg.
DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=109

