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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.

Az értékelés szempontjai
Az egységes felvételi pontrendszer
Az egységes felvételi pontrendszer 100 megszerezhető pontból áll, ami 3 kategóriából
tevődik össze.
•

•

•

Az első kategóriában a jelentkező szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során
megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveit, 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 jelentkező korábbi tanulmányi eredményeit értékeli. Ez lehet a
lezárt félévek tanulmányi átlagából képzett mutató és/vagy az egyetemi/mester
képzésben szerzett oklevél értékelése. Maximum 30 pont szerezhető.
A harmadik kategória a tudományos "előélet” értékelésére szolgál, dokumentált
produktumok (közlemény, TDK-dolgozat stb.) alapján kapható 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 közlemény referált folyóiratban
– OTDK-n díjazott előadás, I–III. helyezés
– országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele)
– igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyen helyezés
10–20 pont:
– nem elsőszerzős közlemény referált folyóiratban
– elsősszerzős előadás, poszter, nem helyi és nem TDK
– 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 hangversenyfellépés
-

A felvétel követelménye egy középfokú (B2), komplex (korábban C típusú), államilag
elismert nyelvvizsga, erre pont nem adható. Az ezen felüli nyelvvizsga-teljesítményt
pluszpontokkal 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. Alapfokú angol nyelvvizsga belépési
feltétel.

A felvétel részletes 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;
a képzés nappali és levelező munkarend szerint folyik, az egyéni felkészülők
részképzésre jelentkezhetnek.

A felvételi bizottság beszélgetést folytat a jelentkezőkkel, hogy meggyőződjön a jelentkezők
szakmai intelligenciájáról, doktori munkájukkal kapcsolatos elképzeléseikről, tudományos
tevékenységükről és nyelvismeretükről. Előnyt jelent a külföldi részképzés, illetve díjnyertes
OTDK- 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).
Három évnél régebben szerzett oklevél esetén az oklevelet nem pontozza az Intézmény,
ilyenkor a szakmai intelligencia minősítésére adott pontszámot nagyobb súllyal veszik
figyelembe.
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.
A jelentkezési laphoz csatolni kell:
· az egyetemi oklevél másolatát, vagy nyilatkozatot annak eredményéről és megszerzésének
várható időpontjáról (külföldön szerzett diplománál hitelesített fordítás, valamint leckekönyv
fordítása is szükséges),
· az egyetemi leckekönyv másolatát,
· erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a jelentkező magyar állampolgár, és nem a DE
hallgatója vagy alkalmazottja), külföldiek esetén nyilatkozatot a büntetlen előéletről,
· legalább egy, legalább középfokú (B2), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
· szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
· a tervezett kutatási téma rövid ismertetését és kutatási tervet,
· a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvényt vagy annak másolatát,
· munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi
dolgozójának részvételét a képzésben.
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