Debreceni Egyetem
Közgazdaságtudományi Doktori Iskola

Gyakran ismételt kérdések

Debrecen, 2014

1. Gyakran ismételt kérdések
1.1. A felvételit megelőző teendőkről
1.) Mikor jelentkezhetek a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi
Doktori Iskolájába?
Jelentkezési időszak általában évente egyszer, április és május között van. Ekkor
a következő tanévtől (vagyis szeptembertől) induló képzésre lehet jelentkezni.
Időnként keresztféléves felvételi is meghirdetésre kerül. Ekkor februártól lehet a
képzésbe becsatlakozni. A jelentkezési időszak adott év április 15-től május 15-ig
tart. A Felvételi elbeszélgetés időpontja júniusban van.
2.) Milyen formában indul a képzés és kell-e költségtérítést fizetni?
A képzés nappali, ill. levelező és egyéni formában indul. Költségtérítést a
levelező hallgatók fizetnek. A levelező képzés díja az I. évfolyamos
doktoranduszok számára várhatóan 125.000 Ft/félév, II. éves PhD hallgatóknak
115.000 Ft/félév, III. éveseknek pedig 100.000
3.) Hogyan rendezhetem a jelentkezés díját és jelenleg mennyi ez a díj?
A jelentkezés díja jelenleg 9.000 Ft.
Átulással lehet rendezni.
A szükséges adatok:
A számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem, Tudományegyetemi Karok, 4032
Debrecen, Egyetem tér 1.
A számlatulajdonos számlaszáma:
10034002-00282871-00000000
A közleményekbe FELTÉTLENÜL szükséges beírni:
(1) A befizető neve (ide is be kell írni)
(2) A keretet (ez a legfontosabb): 1-H4G-3K00-PHDF-2/47
(3) DE-KDI PhD-felvételi díj

4.) Mi történik, ha nem érkezik meg vagy nem készül el időben valamilyen
dokumentum (pl. erkölcsi bizonyítvány, kutatási terv egyeztetése)?
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Lehetőség szerint a jelentkezési csomagot hiánytalanul
azonban ez a felvételi határidőig nem lehetséges,
dokumentumokkal lehet jelentkezni, viszont a hiányzó
felvételi elbeszélgetés napjáig mindenképpen pótolni kell,
érvényes a jelentkezés.

kell benyújtani. Ha
akkor a meglévő
dokumentumokat a
különben nem lesz

5.) Mi az a kutatási terv és mi kell, hogy szerepeljen benne?
A kutatási terv olyan 2-3 oldalas (szövegszerkesztővel készített) dokumentum,
amelyben a felvételiző leírja választott kutatási témáját, a témaválasztás indokát,
az adott téma feldolgozásának menetét és ütemezését, bemutatja a kutatás
módszertanát. Egyéb formai vagy tartalmi megkötés nincs a kutatási tervvel
kapcsolatban.

6.) Ki lehet a témavezető és hogy történik a témavezető választása?
A témavezető irányítja a doktorandusz munkáját. A témavezetőt a Doktori
Tanács véglegesíti, így a jelentkezéskor nincs szükség feltétlenül témavezető
megjelölésére. A lehetséges témavezetőkről, témákról a www.doktori.hu
adatbázisban tájékozódhat vagy a Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
honlapján.
7.) Mi a teendő, ha a választott témavezető nem tudja valamilyen oknál
fogva aláírni a kutatási tervet?
Ebben az esetben az aláírást - amely a jóváhagyást jelzi - alkalmas módon
pótolni kell. Ez legegyszerűbben egy olyan e-mail segítségével történhet,
amelyben a választott témavezető jóváhagyását kifejezi. (A témavezető a
jóváhagyó e-mailt akár a doktori ügyek intézőinek, akár a jelentkezőnek küldeti.
A jelentkezési csomaghoz érdemes a jóváhagyó e-mailt nyomtatva is csatolni.)
2.2. A felvételi elbeszélgetésről
1.) Hogyan és miből kell készülni a felvételire?
A felvételi elbeszélgetés célja nem a tárgyi tudás lemérése, hanem a jelentkező
szakmai intelligenciájának, motivációjának, pályaképének megismerése. Nem
igényel olyan fajta célzott felkészülést, mint egy kollokvium. Fontos lehet
azonban, hogy a jelentkező átgondolja, hogy miért is választotta az adott kutatási
témát, el tudja-e képzelni magát különféle tárgyak oktatásában, hogyan látja
jövőjét.

2.) Mikor lesz pontosan a felvételi elbeszélgetés?

[2]

Az elbeszélgetésre, mely adott év júniusában van, a doktori ügyek titkára hívja
és osztja be a jelentkezőket. A jelentkező választása szerint e-mailben,
telefonon vagy levélben kaphat értesítést az elbeszélgetés konkrét időpontjáról
(óra, perc). Már a jelentkezésnél érdemes jelezni, ha a jelentkező ezen az adott
napon csak bizonyos órákban ér rá (pl. utazás vagy munkahelyi okok miatt).
Érdemes tudni, hogy a felvételi napját nem lehet halasztani vagy átütemezni,
így a munkahellyel célszerű előre egyeztetni ezt a napot!

3.) Hol lesz a felvételi elbeszélgetés?
Az elbeszélgetést a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán (4028
Debrecen, Kassai út 26.) tartjuk.

4.) Hogyan zajlik a felvételi elbeszélgetés?
A felvételiző egy jellemzően 5 fős, a Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
Tanácsa által kijelölt Felvételi Bizottság előtt mutatkozik be. Ismerteti kutatási
témáját, kutatási tervét, és válaszol a felmerülő kérdésekre. Az elbeszélgetés
időtartama 15-20 perc.
5.) Mikor értesítenek az eredményről?
A felvételi bizottság döntéséről általában július hónap során értesítjük a
jelentkezőket. (Kérésre mobiltelefonon is.)

[3]

