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1. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Állam- és Jogtudományi Kar

Tudományág: Állam- és Jogtudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés, oktatói utánpótlás nevelés, tudományos
továbbképzés
Képzési idő: 6 félév
Képzés nyelve: főszabályként: magyar, egyéni képzési rend esetén lehet angol, DCGC nemzetközi
doktori programban: angol
Tagozat: Az Állam- és jogtudományi és a Kriminológia Doktori programban nappali és levelező tagozatos képzés munkarendje szerint; DCGC nemzetközi doktori program: csak nappali tagozatos képzés
Finanszírozás: Magyar állami vagy egyéb ösztöndíjas (nappali tagozatos képzés); önköltséges
(levelező tagozatos képzés)
A képzésbe történő belépés: Jogi diploma, vagy MA diploma (ld. doktori programonként) és felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert komplex B2 típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű nyelvtudást igazoló bizonyítvány angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz nyelvek valamelyikéből; kivételesen más nyelvből, ha a kutatási téma indokolja
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 kredit
A kreditszerzés moduljai: Tanulmányi kreditek, kutatómunkával szerezhető kreditek, oktatásban
való közreműködéssel szerezhető kreditek.
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI1:
Állam és Jogtudományi Doktori Iskola/Állam- és jogtudományi Doktori Program2
●● Állam és Jogtudományi Doktori Iskola/Kriminológia Doktori Program3
●● Állam és Jogtudományi Doktori Iskola/Doctorate in Global and Cultural Criminology
(DCGC) nemzetközi doktori program
●●

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE:

I. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM
Tanulmányi modul: nappali tagozaton kötelezően megszerzendő kredit: 72 kredit, legalább 11 kurzus
(4 kötelező előadás, 2 kötelező szeminárium, 3 kötelezően választható speciális kurzus /alternatív
tárgy/ és további 2 kurzus a hallgató választása szerint az alternatív tárgyak és a fakultatív kurzusok
közül a fennmaradó 12 kredit teljesítéséhez; levelező tagozaton, szervezett képzésben: kötelezően
megszerzendő kredit: 52 kredit, legalább 8 kurzus (4 kötelező előadás, 1 kötelező szeminárium, 3
kötelezően választható speciális kurzus /alternatív tárgy/); levelező tagozatos egyéni képzésben:
16 kredit, minimum 2 kurzus (kötelező vagy/és alternatív)
1. Kötelező előadás, szeminárium
AJI/köt/1: Kutatásmódszertan
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
AJI/köt/ 2: Jogállam
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető,
AJI/köt/3: Tulajdonjog
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
AJI/köt/4: Felelősség
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
AJI/köt/: Bevezetés a tudományelméletbe
8 kredit, szeminárium, kötelező, nem ismételhető
AJI/nappali/köt: Oktatói kompetenciák és feladatok a felsőoktatásban
8 kredit, szeminárium, nappali tagozaton kötelező, nem ismételhető
2. Speciális kurzus (alternatív tárgy)

1 Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzési programját módosította a CCLV/2013. (VII.1.) Szen. sz. határozat
2 Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzési tervét módosította a LIV/2015. (IV.27.) Szen. sz. határozat
3 Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzési tervét módosította a LIV/2015. (IV.27.) Szen. sz. határozat
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AJI/alt1/1: Alkotmányjogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/2.: Állam- és jogelméleti kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/3.: Agrárjogi kutatószeminárium 1..
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/4.: Büntetőjogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/5.: Büntetőeljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/6.: Egyetemes állam- és jogtörténeti kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/7.: Filozófia kutatószeminárium. 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/8.: Közgazdasági kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/9.: Közigazgatási jogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/10.: Kriminológiai kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/11.: Magyar állam- jogtörténeti kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/12.: Nemzetközi jogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/13.: Nemzetközi magánjogi és európai gazdasági jogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/14.: Pénzügyi jogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/15.: Polgári jogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/16.: Polgári eljárásjogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/17.: Római jogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt1/18.: Szociális- és munkajogi kutatószeminárium 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/1: Alkotmányjogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/2.: Állam- és jogelméleti kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
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AJI/alt2/3.: Agrárjogi kutatószeminárium 2..
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/4.: Büntetőjogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/5.: Büntetőeljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/6.: Egyetemes állam- és jogtörténeti kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/7.: Filozófia kutatószeminárium. 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/8.: Közgazdasági kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/9.: Közigazgatási jogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismétel4hető
AJI/alt2/10.: Kriminológiai kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/11.: Magyar állam- jogtörténeti kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/12.: Nemzetközi jogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/13.: Nemzetközi magánjogi és európai gazdasági jogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/14.: Pénzügyi jogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/15.: Polgári jogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/16.: Polgári eljárásjogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/17.: Római jogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt2/18.: Szociális- és munkajogi kutatószeminárium 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/1: Alkotmányjogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/2.: Állam- és jogelméleti kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/3.: Agrárjogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/4.: Büntetőjogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
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AJI/alt3/5.: Büntetőeljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/6.: Egyetemes állam- és jogtörténeti kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/7.: Filozófia kutatószeminárium. 3
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/8.: Közgazdasági kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/9.: Közigazgatási jogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/10.: Kriminológiai kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/11.: Magyar állam- jogtörténeti kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/12.: Nemzetközi jogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/13.: Nemzetközi magánjogi és európai gazdasági jogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/14.: Pénzügyi jogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/15.: Polgári jogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/16.: Polgári eljárásjogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/17.: Római jogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt3/18.: Szociális- és munkajogi kutatószeminárium 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/1: Alkotmányjogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/2.: Állam- és jogelméleti kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/3.: Agrárjogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/4.: Büntetőjogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/5.: Büntetőeljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/6.: Egyetemes állam- és jogtörténeti kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
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AJI/alt4/7.: Filozófia kutatószeminárium. 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/8.: Közgazdasági kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/9.: Közigazgatási jogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/10.: Kriminológiai kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/11.: Magyar állam- jogtörténeti kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/al4t/12.: Nemzetközi jogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/13.: Nemzetközi magánjogi és európai gazdasági jogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/14.: Pénzügyi jogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/15.: Polgári jogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/16.: Polgári eljárásjogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/17.: Római jogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/alt4/18.: Szociális- és munkajogi kutatószeminárium 4.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/levelező/alt.: Oktatói kompetenciák és feladatok a felsőoktatásban
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
3. Fakultatív kurzus - csak nappali tagozaton
AJI/fakt/1: fakultatív tárgy 1.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/fakt/2: fakultatív tárgy 2.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/fakt/3: fakultatív tárgy 3.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/fakt/4: fakultatív tárgy 4.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
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Tudományos modul: A teljes tanulmányi idő alatt kötelezően megszerzendő kreditek: nappali tagozaton 108 kredit; levelező tagozaton, szervezett képzésben: 128 kredit; levelező tagozaton, egyéni
képzésben 164 kredit
1. Oktatás- és kutatásszervezésben való közreműködés (a teljes tanulmányi idő alatt megszerezhető kreditek száma összesen: 12 kredit)
AJI/okt.szerv. /1. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/okt.szerv./2. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/okt.szerv. /3. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/okt.szerv. /4. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/okt.szerv. /5. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/okt.szerv./6. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
2. Hospitálás (csak akkor vehető fel ugyanabban a félévben két hospitálási tevékenység, ha más
témájú kurzusokra vonatkozik; a teljes tanulmányi idő alatt megszerezhető kredit összesen: 36 kredit)
AJI/hosp/1. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/hosp/2. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/hosp/3. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/hosp/4. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/hosp/5. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/hosp/6. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
Az 1. és 2. pontban meghatározott oktatás- és kutatásszervezés valamint hospitálás együttes teljes
kreditértéke a teljes tanulmányi idő alatt nem haladhatja meg a 45 kreditet.
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3. Egyéni kutató munka (a teljes tanulmányi idő alatt megszerezhető kreditek száma összesen: 24
kredit)
AJI/kut/1 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/kut/2 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/kut/3 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/kut/4 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/kut/5 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/kut/6 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/egyéni képzés/kut: Irányított egyéni kutatómunka
15 kredit, szabadon választható, ismételhető
4. Publikáció, recenzió
AJI/publ/1. Publikáció magyar nyelven (nyomtatott vagy elektronikus)
5 kredit /ív, szabadon választható, ismételhető (minden további megkezdett ív után,
ha az a fél ívet meghaladja: + 2 kredit; „publikáció-kurzus”-ként maximum 15 kredit,
de szemeszterenként több „publikáció-kurzus” is felvehető)
AJI/publ/2. Publikáció idegen nyelven (nyomtatott vagy elektronikus)
8 kredit/ív, szabadon választható, ismételhető (minden további megkezdett ív után, ha
az a fél ívet meghaladja: + 4 kredit; „publikáció-kurzus”-ként maximum 24 kredit, de
szemeszterenként több „publikáció-kurzus” is felvehető)
AJI/rec: Recenzió
3 kredit, szabadon választható, ismételhető
Az abszolutórium feltétele legalább két szakmai közlemény (publikáció) /nem recenzió/ teljesítése
a doktorandusz kutatási témájából.
5. Szakmai előadás, szakfordítás (szakfordításért a teljes tanulmányi idő alatt összesen megszerezhető kreditek száma: 12 kredit)
AJI/ref : referálás kiscsoportban egyéni kutatómunkáról
3 kredit, szabadon választható, ismételhető,
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AJI/szakm.ea./1. : magyar nyelvű szakmai előadás
5 kredit, szabadon választható, ismételhető
AJI/ szakm.ea./2.: idegen nyelvű szakmai előadás
8 kredit, szabadon választható, ismételhető
AJI/szakford.:szakfordítás
3 kredit/ív, szabadon választható, ismételhető (a teljes tanulmányi idő alatt megszerezhető kreditek száma maximum 12 kredit)

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
Tanulmányi modul:
●● Kötelező előadások és kötelező szemináriumok: háromfokozatú beszámoló.
●● Alternatív kutatószemináriumok: ötfokozatú beszámoló.
●● Oktatói kompetenciák és feladatok a felsőoktatásban: háromfokozatú beszámoló.
●● Fakultatív kurzusok: kétfokozatú beszámoló.
Tudományos modul: főszabályként háromfokozatú beszámoló, kivétel a hospitálás: kétfokozatú
beszámoló.

II. KRIMINOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Tanulmányi modul: 72 tanulmányi kredit
1. kötelező előadás és szeminárium
AJI/KRIM/köt/1: Kutatásmódszertan (közös előadás az állam- és jogtudományi doktori
képzéssel)
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/köt/2: Az igazságszolgáltatás szervezete és működése
8 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/köt/3: Kriminálpolitika és emberi jogok
8 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/köt/4: Szociális jog I. (kötelező előadás)
8 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/köt. szem/1.: Bevezetés a tudományelméletbe
5 kredit, szeminárium, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/köt szem/2: Oktatói kompetenciák és feladatok a felsőoktatásban
5 kredit, szeminárium, kötelező, nem ismételhető
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2. Alternatív kurzusok
AJI/KRIM/alt/1: Szociális jog II.
4 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/alt/2: Az Európai Unió büntető igazságszolgáltatási rendszere
4 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető
3. Fakultatív kurzusok
AJI/KRIM/fakt/1: fakultatív tárgy 1.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/fakt/2: fakultatív tárgy 2.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/fakt/3: fakultatív tárgy 3.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/fakt/4: fakultatív tárgy 4.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/fakt/5: fakultatív tárgy 5.
5 kredit, gyakorlat, szabadon választható, nem ismételhető
Tudományos modul: 108 kutatási kredit
A kutatási kreditekből a hallgatóknak 25 kreditet kötelező terepmunkával, minimum 8 kreditet oktatásban való közreműködéssel (hospitálás), minimum 20 kreditet pedig publikációs tevékenységgel
kell teljesíteni. Az ezen felül eső 55 kutatási kreditet a megadott kutatási modulba tartozó tevékenységek közül bármelyikkel teljesíthetik a hallgatók.
1. Terepmunka
AJI/KRIM/terep/1.: terepmunka
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/terep/2.: terepmunka
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/terep/3.: terepmunka
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/terep/4.: terepmunka
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
AJI/KRIM/terep/5.: terepmunka
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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2. Oktatás- és kutatásszervezésben való közreműködés (a tanulmányok teljes időtartama alatt a
megszerezhető kreditek száma összesen: 12 kredit)
AJI/KRIM/okt.szerv. /1. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/ KRIM/okt.szerv./2. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/okt.szerv. /3. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/okt.szerv. /4. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/ okt.szerv. /5. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/ okt.szerv./6. : heti két óra oktatás- és kutatásszervezésért szerezhető kredit
2 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
3. Hospitálás (csak akkor vehető fel ugyanabban a félévben két hospitálási tevékenység, ha más
témájú kurzusokra vonatkozik; az abszolutóriumhoz kötelező minimális kredit: 8 kredit)
AJI/KRIM/hosp/1. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/hosp/2. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/hosp/3. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/hosp/4. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/hosp/5. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/hosp/6. : heti két óra hospitálásért szerezhető kredit
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
Az 1. és 2. pontban meghatározott oktatás- és kutatásszervezés valamint hospitálás együttes teljes
kreditértéke a teljes tanulmányi idő alatt nem haladhatja meg a 45 kreditet.
4. Egyéni kutató munka (a teljes tanulmányi idő alatt megszerezhető kreditek száma összesen: 24
kredit)
AJI/KRIM/kut/1 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
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AJI/KRIM/kut/2 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/kut/3 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/kut/4 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM /kut/5 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
AJI/KRIM/kut/6 Irányított egyéni kutatómunka
4 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
5. Publikáció, recenzió
AJI/KRIM/publ/1. :Publikáció magyar nyelven (nyomtatott vagy elektronikus)
5 kredit /ív, szabadon választható, ismételhető (minden további megkezdett ív után,
ha az a fél ívet meghaladja: + 2 kredit; „publikáció-kurzus”-ként maximum 15 kredit,
de szemeszterenként több „publikáció-kurzus” is felvehető)
AJI/KRIM/publ/2. :Publikáció idegen nyelven (nyomtatott vagy elektronikus)
8 kredit/ív, szabadon választható, ismételhető (minden további megkezdett ív után, ha
az a fél ívet meghaladja: + 4 kredit; „publikáció-kurzus”-ként maximum 24 kredit, de
szemeszterenként több „publikáció-kurzus” is felvehető)
AJI/KRIM/rec: Recenzió
3 kredit, szabadon választható, ismételhető
Az abszolutórium feltétele legalább 20 kredit értékű publikációs tevékenység teljesítése, ezeken
belül legalább két szakmai közleménynek (publikációnak) /nem recenziónak/ kell lennie a doktorandusz kutatási témájából.
6. Szakmai előadások, szakfordítás (szakfordításért a teljes tanulmányi idő alatt összesen megszerezhető kredit: 12 kredit)
AJI/KRIM/ref.: referálás kiscsoportban egyéni kutatómunkáról
3 kredit, szabadon választható, ismételhető,
AJI/KRIM/szakmai ea./1. : magyar nyelvű szakmai előadás
5 kredit, szabadon választható, ismételhető
AJI/KRIM/szakmai ea./2.: idegen nyelvű szakmai előadás
8 kredit, szabadon választható, ismételhető
AJI/KRIM/szakford.: szakfordítás
3 kredit/ív, szabadon választható, ismételhető (a teljes tanulmányi idő alatt megszerezhető kreditek száma maximum 12 kredit)
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AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
Tanulmányi modul:
●● Kötelező előadások: I. szemeszterben háromfokozatú beszámoló; II-V. szemeszterben:
ötfokozatú beszámoló
●● Alternatív előadások: ötfokozatú beszámoló.
●● Fakultatív kurzusok: kétfokozatú beszámoló.
Tudományos modul: főszabályként háromfokozatú beszámoló, kivétel a hospitálás: kétfokozatú
beszámoló.

III. DOCTORATE IN GLOBAL AND CULTURAL CRIMINOLOGY (DCGC) NEMZETKÖZI
DOKTORI PROGRAM
Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: önköltséges képzés
Felvételi előfeltételek: a megállapodásban meghatározott MA oklevél és nyelvtudás
Iskolarendszerű képzési modul: SSRL – DCGC subject-specific research and learning (megszerzendő kreditek száma: minimum 72)
Kötelező tárgyak:
Theories of Crime
10 kredit, 5000 szavas dolgozat, kötelező, nem ismételhető
Research Methods in Criminology
10 kredit, 5000 szavas dolgozat, kötelező, nem ismételhető
Utrech Summer School
5 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
Personal Development Plan 1&2.
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Personal Development Plan 3.
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Personal Development Plan 4.
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Transferable Skills and Global Skills
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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Common Studies Presentation 1.
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Common Studies Presentation 2.
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Fakultatív tárgyak:
DCGC Internship
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Structured PDP Task
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Globalization, Social Changes and Social Exclusion
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Social Changes and Crime
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Analysis of Quantitative Data
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Cultural Criminology
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Terrorism and Modern Society
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Gender, Crime and Criminal Justice
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Critical Criminology
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Critical Reflections in Criminology
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Corporate and Organised Crime
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Comparative Penology
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Transitional Societies, Politics and Crime Control
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Transitional Societies and Criminal Justice
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Drugs, Culture and Control
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Young People, Crime and Place
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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Sociological Approaches to Violence
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
International Migration Issues and Perspectives
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Humanitarian Issues in Forced Migration
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Human Rights in International and European Law
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Economic, Social and Cultural Rights
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Drugs and Drug Policies
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Green Criminology and ’Glocal’ Frictions
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Current Issues in International Criminal Justice and Security Policy
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Security Policy, Society and the State
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
The Fight Against Terrorism and Human Rights
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
EU Migration and Border Control
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Introduction to European Criminal Justice and Security Policy
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Elective course at University of Hamburg
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Elective course at University of Kent
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Elective course at University of Utrecht
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Elective course at University ELTE
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Fakultatív kurzus: más képzési programon teljesített
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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Tudományos tevékenységért szerezhető kreditek (megszerzendő kredit száma: minimum 108)
Kötelező tárgyak:
Research Semester 1A (1. félév)
5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Research Semester 1B (2. félév)
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Research Semester 2A (3. félév)
20 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Research Semester 2B (4. félév)
20 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Research Semester 3A (5. félév)
25 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Research Semester 3B (6. félév)
25 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Fakultatív tárgyak:
Transferable Skills Training (gyakorlat)
5 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Értékelés módja: kétfokozatú.
A tudományág és szakterület megjelölése a doktori oklevélben: állam- és jogtudomány tudományág,
„The Doctorate in Cultural and Global Criminology” szakterület
(vagy: A tudományág és szakterület megjelölése a doktori oklevélben: állam- és jogtudomány tudományág, kriminológia szakterület)
scientis rerum civilium et iuris prudentiae (criminologia culturali et globali)
Law (Cultural and Global Criminology)
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2. BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
Természettudományi Kar

Tudományág megnevezése: Biológiai tudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, felsőoktatási gyakorlat megszerzése
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali
Finanszírozás: Államilag támogatott, ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Mesterfokozat és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi kredit (32), kutatási kredit (148)
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●
●●
●●
●●
●●

Biológia Doktori Iskola/Elméleti- és evolúcióbiológia Doktori Program4 5 6 7 8 9
Biológia Doktori Iskola/Etológia Doktori Program10 11 12 13 14
Biológia Doktori Iskola/Genetika Doktori Program15 16 17 18 19 20 21 22
Biológia Doktori Iskola/Idegtudomány és humánbiológia Doktori Program23 24 25 26 27 28 29 30
Biológia Doktori Iskola/Immunológia Doktori Program31 32 33 34 35 36

4 Módosítva a CCIII/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
5 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
6 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
7 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
8 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
9 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
10 Módosítva a CLXXVI/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
11 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
12 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
13 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
14 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
15 Módosítva a CCIII/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
16 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
17 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
18 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
19 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
20 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
21 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
22 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
23 Módosítva a CLXXIX/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
24 Módosítva a CCIII/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
25 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
26 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
27 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
28 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
29 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
30 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
31 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
32 Módosítva a CCXLII/2010. (VI.28.) Szen. sz. határozat alapján
33 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
34 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
35 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
36 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
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Biológia Doktori Iskola/Kísérletes növénybiológia Doktori Program37 38 39 40 41
●● Biológia Doktori Iskola/Molekuláris sejt- és neurobiológia Doktori Program42 43 44 45 46 47 48
●●

49

●●

Biológia Doktori Iskola/Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika Doktori Program50
51 52 53 54 55 56 57 58

●●

Biológia Doktori Iskola/Szerkezeti biokémia Doktori Program59 60 61 62 63 64 65 66

37 Módosítva a CLXXVII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
38 Módosítva a CCIII/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
39 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
40 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
41 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
42 Módosítva a CLXXVIII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
43 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
44 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
45 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
46 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
47 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
48 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
49 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
50 Módosítva a CLXXV/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
51 Módosítva a CCIII/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
52 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
53 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
54 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
55 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
56 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
57 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
58 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
59 Módosítva a CLXXX/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
60 Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
61 Módosítva a CCXLII/2010. (VI.28.) Szen. sz. határozat alapján
62 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
63 Módosítva a LXVI/2013. (II.4.) Szen. sz. határozat alapján
64 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
65 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
66 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
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●●

Biológia Doktori Iskola/Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia Doktori Program67 68 69
70 71 72 73 74

67
68
69
70
71
72
73
74

Módosítva a CLXXXI/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
Módosítva a CCXLII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
Módosítva a LXVI/2013. (II.4.) Szen. sz. határozat alapján
Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat

23

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. ELMÉLETI- ÉS EVOLÚCIÓBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Szathmáry Eörs
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/10/1 Alapozó statisztika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/2 Alapozó statisztika
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/10/3 Haladó statisztika
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/10/4 Általános lineáris modellek biológiai alkalmazása
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/5 Programozás biológusoknak I.
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/10/6 Numerikus módszerek és számítógépes szimuláció az ökológiában
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/10/7 Elméleti evolúcióbiológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/8 Elméleti ökológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/9 Elméleti evolúcióbiológia és ökológia szeminárium
2 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/10/12 Kutatástervezés szeminárium
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/13 Populációbiológia szeminárium
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/10/14 Ökológiai és evolúciós téridő modellek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/19 Táplálékhálózatok szerveződése
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/20 Evolúciós játékelmélet
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/21 Nemlineáris jelenségek az ökológiában
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/25 Biológiai hálózatok JC
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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BIO/10/26 Az elméleti biológia aktuális kérdései
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/29 Matematikai módszerek a HIV-fertőzés kutatásában
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/10/30 A prebiotikus evolúció modellezése
2 kredit, gyakorlat, választható
BIO/10/31 Matematikai modellek a biológiában
2 kredit, elmélet, választható
BIO/10/32 Számítógépes modellezés a biológiában
4 kredit, gyakorlat, választható
BIO/10/33 Az emberi együttműködés evolúciós háttere
2 kredit, elmélet, választható
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

II. ETOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/2/1 Viselkedés-genetika
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
BIO/2/2 Kognitív Etológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/2/3 Humánetológia
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
BIO/2/4 Etológia
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
BIO/2/5 Kutatásmenedzsment
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
BIO/2/6 Integrált kutatási módszerek az etológiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/2/7 Viselkedésökológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/2/8 A kutyák etológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/2/9 Doktoranduszok beszámolói
4 kredit, tömbösített előadás, választható, ismételhető
BIO/2/10 Állatjólét
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/2/11 Szintetikus etológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/2/12 Állatok személyisége
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

III. IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Détári László
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/7/1 A tanulás és memória molekuláris biológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/2 Idegi sejtdifferenciáció I.
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/3 Pszichofarmakológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/4 Neurokémia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/6 Viselkedésélettan I.
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/7 Napi ritmusok, alvás-ébrenlét
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/8 Magatartási neurobiológia és farmakológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/9 Kognitív pszichofiziológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/7/10 Antropogenetika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/12 A primáták evolúciója
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/14 A paleodemográfia története és forrásai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/15 Anatómiai variációk és fejlődési rendellenességek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/16 Idegrendszeri modellezés
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/17 Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/7/18 Elektrofiziológia
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/7/19 In vitro sejttechnológia
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/7/20 Kísérleti műtéttan, állatgondozás
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/7/21 A tanulás és memória molekuláris alapjai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/22 Az anatómiailag modern Homo sapiens kialakulása és elterjedése
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/23 A hominidák evolúciójának kritikus szakaszai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/24 A hominidák evolúciójának zsákutcái
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/27 Adatkezelési és modellezési módszerek a humánbiológiában
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/28 Alkalmazott antropometria
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/29 Auxológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/30 Humánökológia: Ember és környezete I.
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/31 Humánökológia: Ember és környezete II.
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/32 Értekezés készítés metodológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/33 Humán növekedés genetikája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/7/34 Paleopatológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/35 A rasszfogalom természettudományi és társadalomtudományi aspektusai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/36 Idegi sejtdifferenciáció II.
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/37 Viselkedésélettan II.
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/39 Neuroinformatika: alapok és neurobiológiai alkalmazások
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/40 Tudományos prezentációk készítése (cikkek, előadások, poszterek, dolgozatok)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/7/41 Tudományos cikkmegbeszélések
2 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/7/42 Neurotoxikológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/43 Mikroszkópos méréstechnikák a neurobiológiában
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/44 Neuropeptidek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/7/45 Kísérletes őssejtbiológia: szervfejlődés és sejtpótlás
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

IV. IMMUNOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Erdei Anna
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/3/1 Journal klub
4 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
BIO/3/2 Doktoranduszok beszámolói
4 kredit, egyéni kutatás, kötelező, ismételhető
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Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/3/3 PhD nap
4 kredit, elmélet, kötelező, ismételhető
BIO/3/4B MIT konferencia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/4E Impulse konferencia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/5 Fluoreszsens áramlási és képalkotó citometria
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/6 Infekciók immunológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/7 Immunpatológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/9 Jelátviteli folyamatok az immunsejtekben
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/10 Sejtkommunikáció az immunrendszerben
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/11 B-sejt ontogenezis
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/12 T-sejt ontogenezis
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/14 Veleszületett immunitás, az immunrendszer evolúciója
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/17 Mikrofluidika immunológiai alkalmazásai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/3/18 A terhesség immunológiája rendszerbiológiai szemlélettel
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

V. KÍSÉRLETES NÖVÉNYBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Kovács M. Gábor
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
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Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/4/1 Növényi biotechnológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/3 Elektronmikroszkópos technikák I.
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/4/4 Farmakobotanika
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/4/5 Writing scientific papers in English
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/6 Növényi molekuláris biológia
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/4/7 Növényi anyagcsere-élettan
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/4/8 Növényi anyagok elválasztástechnikája
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/4/9 Abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópia a növényi anyagok és anyagcserefolyamatok vizsgálatában
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/4/11 A növények ionfelvétele és ásványos táplálkozása
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/12 A fotoszintetikus apparátus biogenezise és evolúciója
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/13 Növény-baktérium kölcsönhatások
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/14 Növény-gomba kölcsönhatások
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/15 Növényi másodlagos anyagcsere
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/16 Növényi stresszélettan
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/18 Növényi reprodukcióbiológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/19 Fluoreszcenciás képalkotó technikák
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/4/20 Növényi sejtfunkciók ultrastrukturális alapjai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/21 Növényi molekuláris virológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/22 Elektronmikroszkópos technikák II.
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/4/23 Növényi transzformáció és a transzgénikus növények
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/24 PCR technikák a növényi molekuláris biológiában I.
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/4/24GY PCR technikák a növényi molekuláris biológiában II. GY
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/4/25 Növényi sejt- és szövettenyésztés
4 kredit, elmélet + gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

VI. GENETIKA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Vellai Tibor
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/5/1 Genetikai Analízis (haladó fokú)
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
BIO/5/2 Fejlődésgenetika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/3 Géntechnológia, rekombináció
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/4 Klinikai humángenetika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/5 A csontanyagcsere genetikai vonatkozásai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/6 Molekuláris taxonómia, evolúció
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/7 Exon shuffling, molekuláris evolúció, genomika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/8 Transzgenikus növények alkalmazásai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/9 Géncsendesítés, RNS interferencia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/5/11 DNS-fehérje szekvencia specifikus kölcsönhatások (prokarióta, eukarióta)
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/12 Bioinformatika szemináriumok
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/13 Transzgenikus állatok: fejlődésgenetikai alkalmazások
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/5/15 Transzkripciótól a transzlációig: fehérjék, gének, betegségek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/16 Baktérium és (új) fág genetika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/17 Molekuláris tumorgenetika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/18 Növényi szabályozó kis RNS-ek biogenezise és funkciója
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/19 Funkcionális genomika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/21 Növény-mikróba szimbiotikus együttélések; a mycorrhiza kapcsolat és a szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/5/22 Rekombináció modellek, génkonverzió, enzimek, géntérkép
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
BIO/5/24 Matematikai és statisztikai módszerek a genetikai egyedazonosításban és leszármazásban
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

VII. MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Juhász Gábor
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/6/1 Bevezetés a molekuláris neurobiológiába
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

BIO/6/2 A neurodegenerációs betegségek sejtbiológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/3 Fejlődésbiológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/4 Fény- és elektronmikroszpos immuncitokémia
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/6/6 Membránbiológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/7 Neuroanatómia I.
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/6/8 Neuroanatómia II.
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/6/9 Neurobiológiai vizsgálómódszerek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/10 Őssejtbiológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/11 Receptorok, jelátvitel, sejt-sejt kommunikáció
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/13 Sejtadhézió: sejt-sejt, sejt-matrix kapcsolatok
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/16 Sejtváz, mozgásjelenségek, cytomatrix
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/20 Transzgén technikák: GFP, génkiütés, génterápia és társaik
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/21 Az ubiquitin-proteaszóma rendszer és feladatai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/22 A rák biológiája
4 kredit elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/6/23 Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája
8 kredit elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

VIII. ÖKOLÓGIA, KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA ÉS SZISZTEMATIKA DOKTORI PROGRAM
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Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Biológia Doktori Iskola

Programfelelős: Dr. Podani János
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/1/2 Gyepökológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/4 A botanikai mintavétel elmélete és gyakorlata
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/5 Bevezetés a többváltozós biológiai adatok számítógépes értékelésébe
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/1/6 Konzervációbiológia
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/1/7 A magbank ökológia alapjai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/14 A klonális növények populációdinamikája és evolúciója
4 kredit, elmélet, kötelezően választható, ismételhető
BIO/1/17 Biodiverzitás-megőrzés erdőkben
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/18 Mohaökológia
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/1/19 Általános ökológia
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/1/20 Térbeli ökológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/20GY Térbeli ökológia
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/1/21 Vegetációdinamika
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/22 Természetvédelmi filogenetika
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/23 Erdőökológia
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/24 A térinformatika alkalmazása ökológiai vizsgálatokban
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/1/25 Holocén vegetációdinamika és filogeográfia
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
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BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

IX. SZERKEZETI BIOKÉMIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Kovács Mihály
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
BIO/8/1 Irányított evolúciós megközelítések a fehérjetudományban
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/2 Bevezetés a fehérje bioinformatikába
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/3 Eukariota génexpressziós rendszerek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/4 DNS hibajavító mechanizmusok: sejtbeli kapcsolatok
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/5 DNS hibajavítás szerkezeti biológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/6 Rendezetlen fehérjék szerkezete és funkciói
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/7 Journal Club
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
BIO/8/8 Tranziens enzimkinetika
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/8/9 Fluoreszcencia spektroszkópia
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/8/10 Tranziens enzimkinetika
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/11 Fluoreszcencia spektroszkópia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/12 Fehérjék feltekeredése: a helyes és hibás szerkezet kialakulásánal mechanizmusai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/13 Fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálata: módszertani áttekintés
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/15 Fizikai biokémia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/16 Eukariota jelátvitel: fehérje hálózatok
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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BIO/8/17 Hallgatói beszámolók
4 kredit, elmélet, kötelező, ismételhető
BIO/8/19 Biológiai mérések statisztikai elemzése
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/20 A fehérjekrisztallográfia módszerei
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/21 Fehérjeszerkezet, flexibilitás és stabilitás
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/22 Rendezetlen fehérjék – rövid kurzus
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/23 Szent-Györgyi Albert előadás sorozat
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/24 Alapkutatástól a célzott daganatterápiáig
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/26 Molekuláris kölcsönhatások számítása a biológiában
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/27 A gyógyszertervezés szerkezeti bioinformatikája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/28 Bevezetés a biomolekulák modellezésébe
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/29 Fehérje bioinformatikai eszközök alkalmazása a gyakorlatban
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/30 Fehérjék és peptidek térszerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiával
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/8/31 Hallgatói beszámolók
0 kredit, elmélet, kötelező, ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

X. ZOOTAXONÓMIA, ÁLLATÖKOLÓGIA, HIDROBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Programfelelős: Dr. Török János
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 32):
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BIO/9/1 Zootaxonómia haladó szinten
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
BIO/9/2 Válogatott fejezetek a modern ökológiából
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
IO/9/5 Vizi ökoszisztémák fenntartásának és szabályozásának lehetőségei
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/6 A tavi üledékek keletkezése, fizikai, kémiai jellemzői, szerepe a tavi anyagforgalomban, különös tekintettel a tápanyagforgalomra
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/7 A természetvédelem mai problémái
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/8 Biogeografia
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/9/9 Ökológiai informatika
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/9/10 A rovarok kémiai ökológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/13 Televényférgek (Enchytraeidae, Oligochaeta) taxonómiai és ökológiai kutatásának eredményei
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/14 Molekuláris taxonómiai eljárások a zoológiában
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/14GY Molekuláris taxonómiai eljárások a zoológiában
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
BIO/9/15 Állat-mikróba kapcsolatrendszerek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/18 Parazita evolució és ökológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/19 Ökológiai és evolúciós madártani kutatások
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/20 Reprodukciós és táplálkozási stratégiák
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/21 Általános szaporodásbiológia
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/23 Rovarok ferromonbiológiája
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/24 Ragadozó-zsákmány kapcsolat és alkalmazása a biológiai védekezésben
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/25 Válogatott fejezetek a protisztológiából
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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BIO/9/26 Doktori beszámolók (javasolt félév: 3.)
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/27 Doktori beszámolók (javasolt félév: 5.)
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/28 Modern statisztikai módszerek az ökológiában
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/9/29 Evolúciós ökológia – főbb elvek és módszerek
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
BIO/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 16)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 148):
BIO/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
Kutatómunkával 148 kredit szerezhető. A kutatási tevékenységet a témavezető háromfokozatú
skálán (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg) értékeli. A kreditek teljesítését, a doktori
oktatási program vezetője igazolja a hallgató indexében a témavezető javaslata alapján. A képzés
első két évében szemeszterenként legalább 4 tanulmányi kreditet kell a hallgatónak szereznie ahhoz,
hogy féléve érvényes legyen.
Egy kontaktóra lehallgatásával és vizsgával 2 kredit szerezhető. A kurzusok teljesítését a tárgy
előadója ötfokozatú (1-2-3-4-5) skálán értékeli és a hallgató indexében igazolja. A képzés 3 éve
alatt összesen 32 tanulmányi kreditet kell szereznie a hallgatóknak.
A doktorandusz áthallgatással más doktori programban, vagy iskolában is szerezhet tanulmányi
krediteket. Az áthallgatást a programvezetővel előzetesen engedélyeztetni kell.
Kutatási és tanulmányi krediteket más, hazai vagy külföldi intézményben teljesített részképzéssel
is szerezhet a doktorandusz. A részképzés munkaprogramját, a témavezető és a programvezető
javaslata alapján, a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá.
A doktori képzést megelőző, az adott oktatási programba illeszkedő tanulmányi és kutatómunkát a
doktori iskola tanácsa, a programvezető javaslatára, kreditek beszámításával ismerheti el.
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A doktori oktatási programon kívül áthallgatással, részképzéssel és előzetes teljesítmény beszámításával szerezhető tanulmányi kreditek száma összesen nem lehet több, mint a megszerzendő
tanulmányi kreditek 50%-a.
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3. FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Bölcsészettudományi Kar
For English see below

Tudományág megnevezése: Filozófiai tudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatásmódszertan
elsajátítása, felkészítés szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási
gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint.
Finanszírozás: Államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Legalább jó rendű MA/egyetemi diploma és felvételi
vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módja / moduljai: Tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával, megszerzendő,
oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Filozófiatudományi Doktori Iskola/Analitikus filozófia Doktori Program75
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Antik és középkori filozófia Doktori Program76
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Az újkor filozófiatörténete Doktori Program77
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Esztétika Doktori Program78
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Fenomenológia Doktori Program79
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Film-, média- és kultúraelmélet Doktori Program80
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Hermeneutika Doktori Program81
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Logika és tudományfilozófia Doktori Program82
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Morál- és politikai filozófia Doktori Program83
Filozófiatudományi Doktori Iskola/Művészettörténeti Doktori Program84

FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. ANALITIKUS FILOZÓFIA DOKTORI PROGRAM
FIL/ANA – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Analitikus filozófia
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
P/FIL/ANA-1 – Történeti bevezetés az analitikus filozófiába (Historical Introduction to
Analytical Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-2 – Metafizika I. (Metaphysics I.)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-3 – Metafizika II. (Metaphysics II.)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-4 – Episztemológia I. (Epistemology I.)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Beiktatva a CXCVII/2014. (XI. 3.) Szen. sz. határozat alapján.
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P/FIL/ANA-5 – Episztemológia II. (Epistemology II.)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-6 – Nyelvfilozófia I. (Philosophy of Language I.)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-7 – Nyelvfilozófia II. (Philosophy of Language II.)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-8 – Etika (Ethics)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-9 – Analitikus történelemfilozófia (Analytical Philosophy of History)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-10 – Analitikus társadalomfilozófia (Analytical Social Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-11 – Analitikus művészetfilozófia (Analytical Philosophy of Art)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-12 – Elmefilozófia (Philosophy of Mind)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-13 – A nyelv-probléma az analitikus és kontinentális filozófiában (The Problem
of Language in Analytical and Continental Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-14 – Klasszikus filozófusok analitikus interpretációja (Analytical Interpretations
of Classical Philosophers)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-15 – Monografikus kurzus: egy analitikus filozófus életművének feldolgozása
(A Monographic Course on an Analytical Philosopher)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-16 – Amerikai és brit filozófia a 20. században (American and British Philosophy
in the 20th Century)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-17 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ANA-18 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ANA-19 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
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P/FIL/ETA – Kötelező nem filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/ANA-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANA-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in
the Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ANA-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ANA-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/ANA-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial
Work, Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés
stb. (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ANA-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/ANA-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/ANA-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/ANA-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation
in Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ANA-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANA-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ANA-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/ANA-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

II. ANTIK ÉS KÖZÉPKORI FILOZÓFIA DOKTORI PROGRAM
FIL/ANT – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Antik és középkori filozófia
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
P/FIL/ANT-1 – Preszókratikus filozófia – szövegolvasás (Presocratic Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-2 – Platón – szövegolvasás (Plato – Texts)
10 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANT-3 – Arisztotelész – szövegolvasás (Aristotle – Texts)
10 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
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P/FIL/ANT-4 – Hellenisztikus filozófia – szövegolvasás (Hellenistic Philosophy – Texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-5 – Antik logika és tudományfilozófia (Ancient Logic and Philosophy of Science)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-6 – Császárkori filozófia – szövegolvasás (Philosophy of the Imperial Period –
Texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-7 – Antik politikai filozófia (Ancient Political Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-8 – Antik etika (Ancient Ethics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-9 – Antik természetfilozófia (Ancient Natural Philosophy)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-10 – Antik metafizika (Ancient Metaphysics)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-11 – Antik lélekfilozófia (Ancient Philosophy of Soul)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-12 – Antik tudománytörténet (History of Ancient Science)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-13 – Vallás, filozófia és irodalom az antikvitásban (Religion, Philosophy and
Literature in Antiquity)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-14 – Keleti és nyugati filozófiák összehasonlító elemzése (Comparative Analysis
of Eastern and Western Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-15 – Antik filozófiai elméletek recepciója (Reception of Ancient Philosophical
Theories)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-16 – Középkori logika – szövegolvasás (Medieval Logic – Texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-17 – Középkori logika és tudományfilozófia (Medieval Logic and Philosophy of
Science)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-18 – Természetfilozófia természet nélkül – természetfilozófia a XIV. században
(Natural Philosophy without Nature – Natural Philosophy in the 14th c.)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-19 – Lélekfilozófia a középkorban (Philosophy of Soul in the Middle Ages)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/ANT-20 – Középkori metafizika – Aquinói Tamás, szövegolvasás (Medieval
Metaphysics – Thomas Aquinas, Texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-21 – Racionális teológia a középkorban – istenérvek, szövegolvasás (Rational
Theology in the Middle Ages – Proofs for the Existence of God, Texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-22 – Isteni előretudás, jövőbeli kontingens dolgok és emberi szabadság –
szövegolvasás (Divine Providence, Future Contingents and Human Freedom – Texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-23 – Középkori etika (Medieval Ethics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-24 – A középkori politikai gondolkodás története (History of Medieval Political
Thought)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-25 – Az ind filozófiai gondolkodás gyökerei a bráhmanákig (The roots of Indian
philosophy up to the Brahmanas)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-26 – Az upanisadok – szövegolvasás (Upanishadic texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-27 – Korai buddhizmus (Early Buddhism)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-28 – Szánkhja szövegolvasás (Samkhya texts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-29 – A régi njája (Old Nyaya)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-30 – Vaisésika szövegolvasás (Vaisheshika texts)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-31 – Mádhjamika szövegolvasás (Madhyamika texts)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-32 – A jóga filozófiája (The philosophy of Yoga)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-33 – Vidnyánaváda szövegolvasás (Vijnanavada texts)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-34 – Védánta filozófia (Vedanta philosophy)
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-35 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ANT-36 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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P/FIL/ANT-37 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
P/FIL/ETA – Kötelező nem filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/ANT-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ANT-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in the
Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ANT-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ANT-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/ANT-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial Work,
Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/ANT-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés
stb. (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ANT-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/ANT-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/ANT-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation
in Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ANT-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ANT-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ANT-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/ANT-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

III. AZ ÚJKOR FILOZÓFIATÖRTÉNETE DOKTORI PROGRAM
FIL/ÚK – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Újkori filozófia
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
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P/FIL/ÚK-1 – Az újkori filozófia értelmezésének fő típusai (Main Types of the Interpretation
of Early Modern Philosophy)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-2 – A XVII. század filozófiai gondolkodása I. (Philosophical Thought in the 17th
Century I)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-3 – A XVII. század filozófiai gondolkodása II. (Philosophical Thought in the 17th
Century II)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-4 – A XVII. század filozófiai gondolkodása III. (Philosophical Thought in the 17th
Century III)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-5 – Felvilágosodás, Kant, német idealizmus I. (Enlightenment, Kant, German
Idealism I)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-6 – Felvilágosodás, Kant, német idealizmus II. (Enlightenment, Kant, German
Idealism II)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-7 – Felvilágosodás, Kant, német idealizmus III. (Enlightenment, Kant, German
Idealism III)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-8 – Hegeltől Nietzschéig (Hegel to Nietzsche)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-9 – Hellenisztikus filozófiai irányzatok hatása az újkori filozófiára (Influence of
Hellenistic Philosophical Schools to the Early Modern Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választató, ismételhető
P/FIL/ÚK-10 – A skolasztikus gondolkodás továbbélése az újkorban (Traces of Scholastic
Thought in the Early Modern Period)
7 kredit, gyakorlat, választató, ismételhető
P/FIL/ÚK-11 – Tudomány és filozófia viszonya az újkori gondolkodásban (The Relation of
Science and Philosophy in the Modern Thought)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető,
P/FIL/ÚK-12 – A történelem filozófiai fogalmának megjelenése, „szubsztantív” történelemfilozófiák (Philosophical Concepts of History, „Substantial” Philosophies of History)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-13 – Művészet és filozófia az újkorban (Art and Philosophy in the Modernity)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-14 – A morálról való gondolkodás filozófiai jelentősége az újkorban (Philosophical
Significance of Moral Thought in the Modernity)
7 kredit, kollokvium, választható, ismételhető
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P/FIL/ÚK-15 – Politika, gazdaság, filozófia az újkorban (Politics, Economy, Philosophy in
the Modernity)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-16 – Vallás és filozófia az újkorban (Religion and Philosophy in the Modernity)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-31 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ÚK-32 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ÚK-33 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
P/FIL/ETA – Kötelező nem filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/ÚK-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ÚK-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in the
Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ÚK-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ÚK-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/ÚK-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/ÚK-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial Work,
Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés stb.
(megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ÚK-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/ÚK-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/ÚK-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation in
Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ÚK-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ÚK-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ÚK-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/ÚK-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2
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IV. ESZTÉTIKA DOKTORI PROGRAM
FIL/ET – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Esztétika
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
P/FIL/ET-1 – A művészetfilozófia keletkezése a XVIII. Században (The origin of philosophy
of art in the 18th century)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-2 – A művészet arisztotelészi diskurzusa (The Aristotelian discourse of art)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-3 – Brit ízlésfilozófiák – szövegolvasás (British philosophies of taste – Texts)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-4 – Francia művészetelméletek – szövegolvasás (French theories of art – Texts)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-5 – Baumgarten, Winckelmann
7 kredit, kollokvium, választható, ismételhető
P/FIL/ET-6 – Kant: Az ítélőerő kritikája (Kant: Critique of Judgement)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-7 – Schiller ízlés- és művészetfilozófiája (The philosophy of taste and art of
Schiller)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-8 – A német romantika esztétikája (The aesthetics of the early German Romantic
movement)
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-9 – Schelling
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-10 – Hegel esztétikája (Hegels Aesthetics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-11 – XIX. századi művészetfilozófiák (Philosophies of art in the 19th century)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-12 – XX. századi művészetfilozófiák (Philosophies of art in the 20th century)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-13 – Heidegger: A műalkotás eredete – szövegolvasás (Heidegger: The Origin of
the Work of Art – Text)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/ET-14 – Lukács György korai és kései művészetfilozófiája (The early and late philosophy of art of György Lukács)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-15 – A frankfurti iskola esztétikája. (The aesthetics of the Frankfurt School.)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-16 – Gadamer
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-17 – Arthur Danto művészetfilozófiája (The philosophy of art of Arthur Danto)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-18 – XX. századi művészetelméletek (Theories of art in the 20th century)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-19 – A zene filozófiája (Philosophy of music)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-20 – A képzőművészet filozófiája (Philosophy of the fine arts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-21 – Irodalomelméletek (Theories of literature)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-22 – Előadóművészetek filozófiája (Philosophies of performing arts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-23 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ET-24 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ET-25 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
3 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
P/FIL/ETA – Kötelező nem esztétika vagy filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-4 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-5 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)

53

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Filozófiatudományi Doktori Iskola

P/FIL/ET-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/ET-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in the
Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/ET-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ET-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/ET-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial Work,
Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés stb.
(megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/ET-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/ET-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/ET-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation in
Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/ET-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ET-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/ET-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/ET-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/ET-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

V. FENOMENOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
FIL/FEN – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Fenomenológia
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
P/FIL/FEN-1 - A fenomenológia kialakulása (The origin of phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, válaszható, ismételhető
P/FIL/FEN-2 - A korai fenomenológia főbb alakváltozatai (Husserl, Heidegger, Scheler) (The
formation of early phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-3 - A fenomenológia átalakulása (Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Ricoeur) (The
transformation of phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-4 - A fenomenológia és a kortárs filozófiai irányzatok (Phenomenology and the
contemporary philosophical trends)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-5 - Fenomenológiai tanulmányok a kartezianizmusról és a brit empirizmusról
(Phenomenological interpretations on cartesianism and british empirism)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-6 - Fenomenológiai interpretációk Kantról és a német idealizmusról
(Phenomenological interpretations on Kant and German Idealism)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-7 – Fenomenológia és életfilozófia (Phenomenology and philosophy of life)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/FEN-8 - Brentano és a fenomenológiai pszichológia (Brentano and phenomenological psychology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-9 - Göttingeni és müncheni fenomenológia (Phenomenology in Göttingen and
München)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-10 - Francia fenomenológia (French phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-11 - A fenomenológia Amerikában (Phenomenology in America)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-12 - Japán fenomenológia (Japanese phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-13 - A fenomenológia Kelet-Közép-Európában (Phenomenology in central and
eastern Europe)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-14 - A fenomenológia Oroszországban (Phenomenology in Russia)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-15 - A fenomenológia és a pozitivizmus (Phenomenology and positivism)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-16 - A fenomenológia és az analitikus filozófia (Phenomenology and analytic
philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-17 - Wittgenstein kései filozófiája és a fenomenológia (Phenomenology and
Wittgenstein’s late philosophy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-18 – Hermeneutikai fenomenológia (Hermeneutical phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-19 - A meg nem jelenő (l’inapparent) fenomenológiája (Phenomenology of the
not-appearing)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-20 - Világfogalom a fenomenológiában (The concept of world in phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-21 – Idő és történetiség fenomenológiai megközelítésben (Time and historicity
in phenomenological approach)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-22 - Az interszubjektivitás fenomenológiája (Phenomenology of intersubjectivity)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-23 - Tudományelméleti és tudományfilozófiai problémák a fenomenológiában
(Problems of history of science in phenomenology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/FEN-24 - Fenomenológiai cselekvéselmélet (Phenomenological theory of acts)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-25 – Fenomenológia a pszichológiában és a pszichiátriában (Phenomenology
in psychology and psychiatry)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-26 – Fenomenológia a szociológiában (Phenomenology and sociology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-27 – Fenomenológia az irodalomtudományban (Phenomenology and literary
criticism)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-28 – Fenomenológia a valláskutatásban (Phenomenology of religion)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-29 – Fenomenológia és antropológia (Phenomenological anthropology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-30 – Fenomenológia és erkölcsfilozófia (Phenomenology and ethics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-31 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/FEN-32 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/FEN-33 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
P/FIL/ETA – Kötelező nem filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/FEN-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
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P/FIL/FEN-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in
the Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/FEN-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/FEN-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/FEN-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial Work,
Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés
stb. (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/FEN-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/FEN-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/FEN-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation
in Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FEN-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/FEN-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető

58

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Filozófiatudományi Doktori Iskola

P/FIL/FEN-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/FEN-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/FEN-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

VI. FILM-, MÉDIA- ÉS KULTÚRAELMÉLET DOKTORI PROGRAM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
P/FIL/FMK-1 - Kutatásmódszertan (Research methods)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/FMK-2 – Disszertációs prezentáció I. (Dissertation presentation I.)
7 kredit, kétfokozatú, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/FMK-3 - Disszertációs prezentáció II. (Dissertation presentation II.)
7 kredit, kétfokozatú, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/FMK-4 – Társadalom és média (Media and society)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-5 – Kultúraelméletek (Cultural theory)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-6 – Médiatörténet, médiatechnológia (Media history and technology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-7 – Kultúra és gazdaság (Culture and economy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-8 – Média, kultúra, politika (Media, culture, politics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-9 - Modern és kortárs művészetelmélet (Modern and contemporary art theory)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-10 - A reprezentáció poétikája és politikája (Poetics and politics of representation)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-11 – Vizuális kultúra (Visual culture)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-12 – Globalizáció és kulturális identitás (Globalization and cultural identity)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/FMK-13 – Vizualitás és identitás (Visuality and identiy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-14 - Adaptáció és intermedialitás (Adaptation and intermediality)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-15 – Kulturális terek, modern médiatechnikák (Cultural spaces and modern
media techniques)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-16 - A mozgókép társadalomtörténete (The social history of the cinema)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-17 – A mozgókép formatörténete (History of the cinema)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/ FIL/FMK-18 – Mozgóképes műfajok (Cinema and media genres)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-19 - Dokumentarizmus, fikció, reflexió: a dokumentarizmus film-, média- és
társadalomtörténeti értelmezései (Documentary, fiction, reflexion: the film, media and social
historical concepts of documentary)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-20 - Avantgárd, medialitás, ideológiakritika (Avantgarde, mediality, critique of
ideology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-21 – Társadalom- és médiatörténet (Media/history/society)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-22 – Kultúra- és politikaelmélet (Culture/theory/politics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-23 - Érveléstechnika (Rhetoric of argument)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-24 - Tudományos szakszövegírás (Academic writing)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-25 – Elemzési gyakorlatok (Seminars)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-26 – Disszertációs témakonzultáció (Supervisor consultation)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
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Filozófiatudományi Doktori Iskola

P/FIL/ETA – Kötelező nem filmtudomány, kommunikáció és médiatudomány vagy esztétika
vagy filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-6 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-7 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/FMK-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/FMK-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in
the Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/FMK-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/FMK-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/FMK-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial
Work, Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés
stb. (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/FMK-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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Filozófiatudományi Doktori Iskola

P/FIL/FMK-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/FMK-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/FMK-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation
in Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/FMK-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/FMK-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/FMK-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/FMK-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

VII. HERMENEUTIKA DOKTORI PROGRAM
FIL/HER – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Hermeneutika
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
P/FIL/HER-1 – A filozófiai hermeneutika kialakulása a XX. sz.-ban (Rise and Develeopment
of Philosophical Hermeneutics)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/HER-2 – A hermeneutika önértelmezése (The Self-Interprettation of Hermeneutics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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Filozófiatudományi Doktori Iskola

P/FIL/HER-3 – Hermeneutikai alapfogalmak: jelentés, értelem, megértés, értelmezés,
nyelv, módszer (Basic concepts of hermeneutics: meaning, sense, interpretation, language, method)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-4 – A hermeneutika ontológiai fordulata. Heidegger: Lét és idő (The ontological
turn of hermeneutics: Heidegger’s Being and Time)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-5 – Hermeneutika és nyelvfilozófia: a hermeneutikai nyelvfelfogás (Hermeneutics
and Philosophy of Language: The hermeneutical conception of language)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-6 – Hermeneutika és politikai filozófia. A gyakorlati filozófia rehabilitálása:
hermeneutika, etika, politika (Hermeneutics and political philosophy: Hermeneutics, Ethics,
Politics)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-7 – Gadamer: Igazság és módszer (Gadamer: Truth and Method)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/HER-8 – Dilthey-Husserl-Heidegger: Életfilozófia, fenomenológia, nyelvfelfogás
(Dilthey-Husserl-Heidegger: Philosophy of Life, phenomenology, conception of language)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/HER-9 – Hermeneutika, esztétika, irodalomtudomány (Hermeneutics, Aesthetics,
Literary Theory)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/HER-10 – Hermeneutika és historizmus – objektivitás és igazság: A történetiség
problémája a hermeneutikában (Hermeneutics and Historicism – Objectivity and Truth)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/HER-11 – Hermeneutika és filológia (Hermeneutics and Philology)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-12 – Hermeneutika, egzisztencializmus, marxizmus (Hermeneutics,
Existentialism, Marxism)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-13 – Hermeneutika, teológia, vallásfilozófia (Hermeneutics, Theology, Philosophy
of Religion)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-14 – Hermeneutika és természettudomány (Hermeneutics and Natural Science)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-15 – Hermeneutika és kommunikáció – szóbeliség és írásbeliség (Hermeneutics
and Communication: Orality and Literacy)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-16 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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Filozófiatudományi Doktori Iskola

P/FIL/HER-17 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/HER-18 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
P/FIL/ETA – Kötelező nem filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/HER-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/HER-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in
the Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/HER-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/HER-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/HER-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial Work,
Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/HER-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés
stb. (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/HER-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/HER-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/HER-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation
in Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/HER-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/HER-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/HER-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: m aximum 32)
P/FIL/HER-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

VIII. LOGIKA ÉS TUDOMÁNYFILOZÓFIA DOKTORI PROGRAM
FIL/LTF – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Logika és tudományfilozófia
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
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P/FIL/LTF-1 – Logika és tudományfilozófia szeminárium I. (Logic and Philosophy of Science
Seminar I)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/LTF-2 – Logika és tudományfilozófia szeminárium II. (Logic and Philosophy of Science
Seminar II)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/LTF-3 – Logika és tudományfilozófia szeminárium III. (Logic and Philosophy of
Science Seminar III)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/LTF-4 – Logika és tudományfilozófia szeminárium IV. (Logic and Philosophy of
Science Seminar IV)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/LTF-5 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/LTF-6 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/LTF-7 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/LTF-8-33 - Kötelezően választható kurzus (megszerezhető kredit: 49, teljesítendő
tanegység: 7db)
P/FIL/LTF-8 – Klasszikus logika (Classical Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-9 – Metalogika (Metalogic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-10 – Halmazelmélet (Set Theory)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-11 – Algebrai logika (Algebraic Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-12 – Modellelmélet (Model Theory)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-13 – Kategóriaelmélet (Category Theory)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-14 – Modális logika (Modal Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-15 – Intenzionális logika (Intensional Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-16 – Temporális logika (Temporal Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-17 – Dinamikus logika (Dynamic Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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P/FIL/LTF-18 – A természetes nyelv formalizálása
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-19 – A logika története az ókorban (Ancient History of Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-20 – Középkori és kora-újkori logika (Medieval and Early Modern History of Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-21 – A modern logika története (Modern History of Logic)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-22 – Logika és metafizika (Logic and Metaphysics)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-23 – Logika és nyelvfilozófia (Logic and Philosophy of Language)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-24 – Matematikafilozófia I. (Philosophy of Mathematics I)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-25 – Matematikafilozófia II. (Philosophy of Mathematics II)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-26 – Tudományos elméletek logikai rekonstrukciója: matematika (Logical
Reconstruction of Scientific Theories - Mathematics)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-27 – Tudományos elméletek logikai rekonstrukciója: fizika (Logical Reconstruction
of Scientific Theories - Physics)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-28 – Tudományfilozófia I. (Philosophy of Science I)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-29 – Tudományfilozófia II. (Philosophy of Science II)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-30 – Tudomány és metafizika (Science and Metaphysics)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-31 – A téridőelméletek logikai elemzése (Logical Analysis of Space-time Theories)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-32 – A klasszikus és a kvantumelméleti valószínűség fogalmának filozófiai elemzése (Philosophy of classical and quantum probability)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-33 – Kauzalitáselméletek (Causality)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
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P/FIL/ETA – Kötelező nem filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/LTF-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/LTF-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in the
Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/LTF-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/LTF-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/LTF-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/LTF-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/LTF-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial Work,
Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/LTF-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés
stb. (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/LTF-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető

68

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Filozófiatudományi Doktori Iskola

P/FIL/LTF-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/LTF-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/LTF-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/LTF-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation in
Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/LTF-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/LTF-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/LTF-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/LTF-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/LTF-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

IX. MORÁL- ÉS POLITIKAI FILOZÓFIA DOKTORI PROGRAM
FIL/POL – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Morál- és politikai filozófia
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
P/FIL/POL-1– Antik, középkori és reneszánsz politikai filozófiák (The Political philosophy
of Antiquity, Middle Age and Renaissance)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-2 – A felvilágosodás morál- és politikai filozófiája (Moral- and Political Philosophy
of the Enlightenment)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
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P/FIL/POL-3 – Klasszikus német történelem- és politikai filozófia (Political Philosophy and
Philosophy of History in the Classisal Germany Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/POL-4 – Utilitarizmus és liberalizmus (Utilitarianism and liberalism)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-5 – Dilthey, a neokantiánusok és Max Weber (Dilthey, neokantianism and Max
Weber)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/POL-6 – A huszadik század első felének morál- és politikai filozófiája (Moral- and
Political Philosophy in the first half of the XX. century)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-7 – A huszadik század második felének morál- és politikai filozófiája (Moraland Political Philosophy in the second half of the XX.century)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-8 – Rawls és kritikusai (Rawls and his critics)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-9 – A Rawls utáni politikai filozófiák (Political Philosophy after Rawls)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/POL-10 – Konzervativizmus és kommunitarizmus (Conservativism and communitarianism)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/POL-11 – Liberalizmus és republikanizmus (Liberalism and republicanism)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-12 – Huszadik századi Leviatán-interpretációk (Leviathan-interpretations in
the XX. century)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/POL-13 – Reason and Value: An Introduction into Contemporary Metaethics
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/POL-14 – A francia forradalom kultusza (The Cult of the French Revolution)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/POL-15 – Az amerikai forradalom filozófiája (The philosophy of the American
Ravolution)
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/POL-16 – Etika (Moral Philosophy)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-17 – Disszertációs témakonzultáció I. (Supervisor consultation I)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/POL-18 – Disszertációs témakonzultáció II. (Supervisor consultation II)
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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P/FIL/POL-19 – Disszertációs témakonzultáció III. (Supervisor consultation III)
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/XXX-xx – Szabadon választható kurzus a többi filozófiai program köréből (Any course
from the other philosophy PhD programs)
7 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 28 kredit)
P/FIL/ETA – Kötelező nem filozófia szakot végzetteknek
P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozófiatörténet) (Reference Examination I, History of
Philosophy)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)
2 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően teljesítendő 3 publikáció)
P/FIL/POL-120 – Publikáció, tanulmányírás (Publication: Article)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/FIL/POL-121 – Publikáció: a disszertáció témájába vágó könyv (Publication: Book, in
the Topic of the Dissertation)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/POL-122 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással, illetve
korreferátummal (Lecture or Talk at a Conference)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/POL-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/POL-123 – Szakmai tudományos konferencia szervezése (Conference
Organisation)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/POL-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/POL-124 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió (Editorial Work,
Refereeing, Translation, Review)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/FIL/POL-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés
stb. (megszerezhető kredit: 12)
P/FIL/POL-125 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia-készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése stb. (Organisational Work, Library,
Bibliographical Service, Graduate Conference)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/POL-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (megszerezhető
kredit: 12)
P/FIL/POL-126 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka (Research
Abroad)
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/POL-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (megszerezhető kredit:
12)
P/FIL/POL-127 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel (Participation
in Grant Research)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/POL-128 – Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/POL-128 – Egyéb tudományos tevékenység (Other Academic Activity)
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/FIL/POL-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (megszerezhető kredit: 6)
P/FIL/POL-129 – A disszertáció egy fejezetének bemutatása (Prospectus)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: maximum 32)
P/FIL/POL-150 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (Teaching Assistant)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2

X. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM
FIL/MŰV – Filozófiatudományok Doktori Iskola
Művészettörténeti doktori oktatási program
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
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P/FIL/MUV-1 – Előadás a középkor tárgyköréből
7 kredit, kollokvium, kötelező nem ismételhető
P/FIL/MUV-2 – Disszertánsok szemináriuma a középkor témaköréből
7 kredit, gyakorlat, választható*, nem ismételhető
P/FIL/MUV-3 – Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-4 – Előadás a középkor problematikájából
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-5 – Szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FILMUV-6 – Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-7 – Előadás az újkori festészet és szobrászat elméleti és módszertani kérdéseiről
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-8 – Speciális kollégium
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-9 – Disszertánsok szemináriuma
7 kredit, gyakorlat, választható*, nem ismételhető
P/FIL/MUV-10 – Előadás az újkor témaköréből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-11 – Speciális kollégium
7 kredit, , gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-12 – Szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-13 – Előadás a legújabb kori művészet tárgyköréből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-14 – Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-15 – Szeminárium
7 kredit, gyakorlat, választható*, nem ismételhető
P/FIL/MUV-16 – Előadás a legújabb korról
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-17 – Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-18 – Szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
választható*: A 18 tanegységből két disszertánsok szemináriuma elhagyható, amelyek nem
tartoznak a disszertáció témakörébe. teljesítendő tárgy: 16db
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
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(A tudományos tevékenység: 36 kredit és az oktatási tevékenység: 32 kredit is teljesíthető a tudományos modulban)
P/FIL/MUV-20 – Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-21 – Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-22 – Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/FIL/MUV-23 – Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, (4×2 kredit)
P/FIL/MUV-24 – Egy a disszertáció témájába tartozó önálló publikáció (könyv)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/FIL/MUV-25 – Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel: előadással illetőleg
korreferátummal
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (2×3 kredit)
P/FIL/MUV-26 – Szakmai tudományos konferencia szervezése
12 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (4×3 kredit)
P/FIL/MUV-27 – Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka
12 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (2×6 kredit)
P/FIL/MUV-28 – Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió
12 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (4×3 kredit)
P/FIL/MUV-29 – Tudományos kiállítás előkészítésében, rendezésében, katalógus-írásában,
illetőleg szerkesztésében való részvétel
10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (5×2 kredit)
P/FIL/MUV-30 – Önálló kiállítás rendezés
20 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (2×10 kredit)
P/FIL/MUV-31 – Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, erasmus / leonardo program koordinálása, bibliográfia készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése, stb.
12 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (6×2 kredit)
P/FIL/MUV-32 – OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel
12 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (3×4 kredit)
P/FIL/MUV-33 – Egyéb tudományos tevékenység
3 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (3×1 kredit)
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0db)
(Az oktatási tevékenység: 32 kredit teljesíthető a tudományos modulban)
P/FIL/MUV-50 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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P/FIL/MUV-51 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/FIL/MUV-52 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/FIL/MUV-53 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
Az iskolarendszerű képzési modulban teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1–5) osztályzatokkal, a tudományos modulban háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg)
szöveges értékeléssel, az oktatói munkát kétfokozatú szöveges értékeléssel történik. A tudományos
modulban teljesített tanegységekhez tartozó teljesítéseket a doktorandusz témavezetője részletesen ellenőrzi, és az eredményről tájékoztatja a doktori iskola vezetőjét.
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DOCTORAL SCHOOL OF PHILOSOPHY85
Field of Study: Philosophy
Level: PhD
Aims of Programme: To prepare students for obtaining their PhD degree through acquisition of latest
research methodologies, participation in conferences and teaching expertise in higher education.
Duration: 6 semesters (3 years)
Form of Training: Regular (full time)
Financial Status: Fee-paying
Admission Requirements: MA degree with a minimum scale of achievement corresponding to ‘fair’
or a similar level (depending on background); entrance exam
Language Exam Requirements: State accredited exam corresponding to C2 level (proficient user)
of CEFR (or a similar exam)
Required for Completion of Programme: Pre-Degree Certificate of all compulsory and optional
subjects of the curriculum
Credit Points Required for Completion of Programme: 180
Modules for Credit Completion: Course Work (Taught Component), Research, Teaching

85 Beiktatva a Történelemtudományi Doktori Iskola, a Nyelvtudományi Doktori Iskola, az Irodalomtudományi Doktori
Iskola és a Filozófiatudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzési tervéről, valamint erre tekintettel az ELTE képzési
programjának módosításáról szóló CXXXIX/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján.
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PROGRAMMES OF THE DOCTORAL SCHOOL OF PHILOSOPHY:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Doctoral School of Philosophy /Analytic Philosophy Doctoral Programme86
Doctoral School of Philosophy/Ancient and Mediaeval Philosophy Doctoral Programme87
Doctoral School of Philosophy/History of Modern Philosophy Doctoral Programme88
Doctoral School of Philosophy/Aesthetics Doctoral Programme89
Doctoral School of Philosophy/Phenomenology Doctoral Programme90
Doctoral School of Philosophy/Film, Media and Culture Theory Doctoral Program91
Doctoral School of Philosophy/Hermeneutics Doctoral Programme92
Doctoral School of Philosophy/Logic and Philosophy of Science Doctoral Programme93
Doctoral School of Philosophy/Moral and Political Philosophy Doctoral Programme94
Doctoral School of Philosophy/Art History Doctoral Programme95

PROGRAMMES OF THE DOCTORAL SCHOOL OF PHILOSOPHY

I. ANALYTIC PHILOSOPHY
FIL/ANA – Analytic Philosophy Doctoral Programme
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, subjects to be completed: 16)
P/FIL/ANA-1E – Historical Introduction to Analytical Philosophy
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-2E – Metaphysics I.
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-3E –Metaphysics II.
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
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P/FIL/ANA-4E –Epistemology I.
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-5E – Epistemology II.
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-6E –Philosophy of Language I.
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-7E –Philosophy of Language II.
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-8E –Ethics
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-9E –Analytical Philosophy of History
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-10E –Analytical Social Philosophy
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-11E –Analytical Philosophy of Art
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-12E –Philosophy of Mind
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-13E – The Problem of Language in Analytical and Continental Philosophy
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-14E – Analytical Interpretations of Classical Philosophers
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-15E – A Monographic Course on an Analytical Philosopher
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
P/FIL/ANA-16E –American and British Philosophy in the 20th Century
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be completed multiple
times
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P/FIL/ANA-17E – Supervisor consultation I
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ANA-18E – Supervisor consultation II
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ANA-19E – Supervisor consultation III
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Electives chosen from the other philosophy PhD programmes
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be completed multiple
times (total of 28 credit points)
P/FIL/ETAE – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
credit points: 2, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-2E – Comprehensive Examination II
2 credit points: 2, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-3E – Comprehensive Examination III
credit points: 3, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, number of obligatory publications: 3)
P/FIL/ANA-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/FIL/ANA-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ANA-122E – Conference Lecture or Talk
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANA-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANA-124E –Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be
accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANA-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate
Conference (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANA-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANA-127E – Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/ANA-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANA-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM– Teaching Module (credit points to be accrued: maximum 32)
P/FIL/ANA-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2

II. ANCIENT AND MEDIAEVAL PHILOSOPHY DOCTORAL PROGRAMME
FIL/ANT – Doctoral School of Philosophy, Ancient and Mediaeval Philosophy Doctoral Programme
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/ANT-1E – Pre-Socratic Philosophy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-2E – Plato – Texts
10 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-3E – Aristotle – Texts
10 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-4E – Hellenistic Philosophy – Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-5E – Ancient Logic and Philosophy of Science
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-6E –Philosophy of the Imperial Period – Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-7E – Ancient Political Philosophy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-8E – Ancient Ethics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-9E – Ancient Natural Philosophy
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/ANT-10E – Ancient Metaphysics
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-11E – Ancient Philosophy of Soul
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-12E – History of Ancient Science
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-13E – Religion, Philosophy and Literature in Antiquity
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-14E – Comparative Analysis of Eastern and Western Philosophy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-15E – Reception of Ancient Philosophical Theories
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-16E – Medieval Logic – Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-17E – Medieval Logic and Philosophy of Science)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-18E – Natural Philosophy without Nature – Natural Philosophy in the 14th century
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-19E – Philosophy of Soul in the Middle Ages
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-20E – Medieval Metaphysic – Thomas Aquinas, Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-21E – Rational Theology in the Middle Ages – Proof for the Existence of God,
Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-22E – Divine Providence, Future Contingents and Human Freedom – Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-23E – Medieval Ethics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-24E – History of Medieval Political Thought
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-25E – The roots of Indian Philosophy up to the Brahmanas
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-26E – Upanishadic Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-27E – Early Buddhism
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-28E – Samkhya Texts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/ANT-29E – Old Nyaya
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-30E – Vaisheshika Texts
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-31E – Madhyamika Texts
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-32E – The Philosophy of Yoga
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-33E – Vijnanavada Texts
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-34E – Vedanta Philosophy
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-35E – Supervisor Consultation I
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ANT-36E – Supervisor Consultation II
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ANT-37E – Supervisor Consultation III
3 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Free Electives: Any course from the other philosophy PhD programmes
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETAE – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-2E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-3E – Comprehensive Examination III
3 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory number of publications: 3)
P/FIL/ANT-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ANT-122E – Conference Presentation or Talk
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/ANT-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be
accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference
(credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-127E – Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ANT-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: maximum 32)
P/FIL/ANT-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2

III. HISTORY OF MODERN PHILOSOPHY DOCTORAL PROGRAMME
FIL/ÚK – Doctoral School of Philosophy/History of Modern Philosophy Doctoral Programme
IKM – Course Work (Taught Module) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/ÚK-1E – Main Types of the Interpretation of Early Modern Philosophy
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-2E – Philosophical Thought in the 17th Century I
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-3E – Philosophical Thought in the 17th Century II
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/ÚK-4E – Philosophical Thought in the 17th Century III
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-5E – Enlightenment, Kant, German Idealism I
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-6E – Enlightenment, Kant, German Idealism II)
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-7E – Enlightenment, Kant, German Idealism III
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-8E – Hegel to Nietzsche
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-9E – Influence of Hellenistic Philosophical Schools on Early Modern Philosophy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-10E – Traces of Scholastic Thought in the Early Modern Period
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-11E – The Relation of Science and Philosophy in the Modern Thought
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
P/FIL/ÚK-12E – Philosophical Concepts of History, ‘Substantial’ Philosophies of History
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-13E – Art and Philosophy in the Modernity
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-14E – The Philosophical Significance of Thinking on Morality in the Modernity
7 credit points, lecture, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-15E – Politics, Economy, Philosophy in the Modernity
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-16E – Religion and Philosophy in the Modernity
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-31E – Consultation with Supervisor I
2 credit points, elective, can be completed once only
P/FIL/ÚK-32E – Consultation with Supervisor II
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ÚK-33E – Consultation with Supervisor III
3 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Free Electives (Any course from the other philosophy PhD programmes)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETAE – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
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P/FIL/ETA-2E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-3E – Comprehensive Examination III
3 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory number of publications: 3)
P/FIL/ÚK-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/ÚK-122E – Conference Lecture or Talk
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be accrued:
12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference
(credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-127E – Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ÚK-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM – Research Module (credit points to be accrued: maximum 32)
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P/FIL/ÚK-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2

IV. AESTHETICS DOCTORAL PROGRAMME
FIL/ET – Doctoral School of Philosophy
IKM – Course Work (Taught Module) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/ET-1E – The origin of philosophy of art in the 18th century
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-2E – The Aristotelian discourse of art
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-3E – British philosophies of taste – Texts
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-4E – French theories of art – Texts
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-5E – Baumgarten, Winckelmann
7 credit points, lecture, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-6E – Kant: Critique of Judgement
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-7E – The philosophy of taste and art of Schiller
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-8E – The aesthetics of the early German Romantic movement
7 credit points, lecture, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-9E – Schelling
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-10E – Hegel’s Aesthetics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-11E – Philosophies of art in the 19th century
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-12E – Philosophies of art in the 20th century
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-13E – Heidegger: The Origin of the Work of Art – Text
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-14E –The early and late philosophy of art of György Lukács
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/ET-15E – Aesthetics of the Frankfurt School
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-16E – Gadamer
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-17E – The philosophy of art of Arthur Danto
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-18E – Theories of art in the 20th century
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-19E – Philosophy of music
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-20E – Philosophy of the fine arts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-21E – Theories of literature
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-22E – Philosophies of the performing arts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-23E – Consultation with Supervisor I
2 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ET-24E – Consultation with Supervisor II
2 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ET-25E – Consultation with Supervisor III
3 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Free Electives (Any course from the other philosophy PhD programs)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETA – Obligatory for those not holding an MA in Aesthetics or Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-4E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-5E – Comprehensive Examination III
3 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory number of publications 3)
P/FIL/ET-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
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P/FIL/ET-122E – Conference Lecture or Talk
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be accrued:
12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference
(credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-127E – Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/ET-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: maximum 32)
P/FIL/ET-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2

V. PHENOMENOLOGY DOCTORAL PROGRAMME
FIL/FEN – Doctoral School of Philosophy/Phenomenology Doctoral Programme
IKM – Course Work (Taught Module) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
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P/FIL/FEN-1E – The origin of phenomenology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-2E – The formation of early phenomenology (Husserl, Heidegger, Scheler)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-3E - The transformation of phenomenology (Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas,
Ricoeur)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-4E – Phenomenology and the contemporary philosophical trends
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-5E – Phenomenological interpretations on cartesianism and British empirism
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-6E – Phenomenological interpretations on Kant and German Idealism
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-7E – The transformation of phenomenology Phenomenology and philosophy
of life
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-8E - Brentano and phenomenological psychology
7 credit points, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-9E - Phenomenology in Göttingen and München
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-10E - French phenomenology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-11E - Phenomenology in America
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-12E - Japanese phenomenology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-13E - Phenomenology in Central and Eastern Europe
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-14E - Phenomenology in Russia
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-15E - Phenomenology and positivism
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-16E - Phenomenology and analytic philosophy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-17E - Phenomenology and Wittgenstein’s late philosophy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-18E – Hermeneutical phenomenology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-19E - Phenomenology of the not-appearing
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/FEN-20E - The concept of world in phenomenology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-21E – Time and historicity in phenomenological approach
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-22E - Phenomenology of intersubjectivity
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-23E - Problems of history of science in phenomenology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-24E - Phenomenological theory of acts
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-25E – Phenomenology in psychology and psychiatry
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-26E –Phenomenology and sociology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-27E – Phenomenology and literary criticism
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-28E – Phenomenology of religion
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-29E – Phenomenological anthropology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-30E – Phenomenology and ethics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-31E – Consultation with Supervisor I
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/FEN-32E – Consultation with Supervisor II
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/FEN-33E – Consultation with Supervisor III
3 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Free Electives (Any course from the other philosophy PhD programs)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETA – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, elective, can be completed once only
P/FIL/ETA-2E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, elective, can be completed once only
P/FIL/ETA-3E – Comprehensive Examination III
3 credit points, lecture, elective, can be completed once only
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TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/FIL/FEN-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/FEN-122E – Lecture or Talk at a Conference
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be
accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference
(credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-127E –Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FEN-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM– Teaching Module (credit points to be accrued: maximum 32)
P/FIL/FEN-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2
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VI. FILM, MEDIA AND CULTURE THEORY DOCTORAL PROGRAM
P/FIL – Doctoral School of Philosophy/Film, Media and Culture Theory Doctoral Program
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/FMK-1E - Research methods
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/FMK-2E –Dissertation presentation I
7 credit points, grading: fail/completed, obligatory, can be completed once only
P/FIL/FMK-3E - Dissertation presentation II
7 credit points, grading: fail/completed, obligatory, can be completed once only
P/FIL/FMK-4E – Media and society
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-5E – Cultural theory
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-6E – Media history and technology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-7E – Culture and economy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-8E – Media, culture, politics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-9E - Modern and contemporary art theory
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-10E - Poetics and politics of representation
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-11E – Visual culture
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-12E – Globalization and cultural identity
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-13E – Visuality and identity
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-14E - Adaptation and intermediality
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-15E – Cultural spaces and modern media techniques
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-16E - The social history of the cinema
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/FMK-17E – History of the cinema
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/ FIL/FMK-18E – Cinema and media genres
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-19E - Documentary, fiction, reflexion: the film, media and social historical
concepts of documentary
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-20E - Avant-garde, mediality, critique of ideology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-21E – Media/history/society
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-22E – Culture/theory/politics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-23E - Rhetoric of argument
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-24E - Academic writing)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-25E – Analytic Seminars
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-26E – Consultation with Supervisor consultation
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/XXX-xxE – Free Elective (Any course from the other philosophy PhD programs)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETA – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy, Film Studies,
Communication and Media Studies or Aesthetics
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-6E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-7E – Comprehensive Examination III)
3 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/FIL/FMK-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/FMK-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/FMK-122E – Conference Lecture or Talk
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be
accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate
Conference (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-127E – Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/FMK-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM– Teaching Module (credit points to be accrued: maximum 32)
P/FIL/FMK-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2

VII. HERMENEUTICS DOCTORAL PROGRAMME
FIL/HER – Doctoral School of Philosophy/Hermeneutics Doctoral Programme
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IKM – Course Module (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/HER-1E – Rise and Development of Philosophical Hermeneutics
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-2E –The Self-Interpretation of Hermeneutics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-3E – Basic concepts of hermeneutics: meaning, sense, interpretation, language, method
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-4E – The ontological turn of hermeneutics: Heidegger’s Being and Time
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-5E – Hermeneutics and Philosophy of Language: The hermeneutical conception of language
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-6E – Hermeneutics and political philosophy: Hermeneutics, Ethics, Politics
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-7E – Gadamer: Truth and Method
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-8E – Dilthey-Husserl-Heidegger: Philosophy of life, phenomenology, conception of language
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-9E – Hermeneutics, aesthetics, literary theory
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-10E – Hermeneutics and historicism – Objectivity and truth
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-11E – Hermeneutics and philology
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-12E – Hermeneutics, Existentialism, Marxism
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-13E – Hermeneutics, Theology, Philosophy of Religion
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-14E – Hermeneutics and Natural Science)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-15E – Hermeneutics and Communication: Orality and Literacy
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-16E – Consultation with Supervisor I
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/HER-17E – Consultation with Supervisor II
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
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P/FIL/HER-18E – Consultation with Supervisor III
3 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Free Electives (Any course from the other philosophy PhD programs)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETAE – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-2E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-3E – Comprehensive Examination III
3 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/FIL/HER-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/HER-122E – Conference Lecture or Talk
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be
accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference
(credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-127E – Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/HER-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/HER-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM– Teaching Module (credit points to be accrued: max. 32)
P/FIL/HER-150E – Teaching Assistant
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2

VIII. LOGIC AND PHILOSOPHY OF SCIENCE DOCTORAL PROGRAMME
FIL/LTF – Doctoral School of Philosophy/Logic and Philosophy of Science Doctoral Programme
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/LTF-1E – Logic and Philosophy of Science Seminar I
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/LTF-2E – Logic and Philosophy of Science Seminar II
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/LTF-3E – Logic and Philosophy of Science Seminar III
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/LTF-4E – Logic and Philosophy of Science Seminar IV
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/LTF-5E – Consultation with Supervisor I
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/LTF-6E – Consultation with Supervisor II
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/LTF-7E – Consultation with Supervisor III
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/LTF-8-33E – Elective courses (obligatorily chosen) (credit points to be accrued: 49,
courses to be completed: 7)
P/FIL/LTF-8E – Classical Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
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P/FIL/LTF-9E – Metalogic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-10E – Set Theory
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-11E – Algebraic Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-12E – Model Theory
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-13E – Category Theory
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-14E – Modal Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-15E – Intensional Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-16E – Temporal Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-17E – Dynamic Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-18E – Formalising Natural Language
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-19E – Ancient History of Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-20E – Medieval and Early Modern History of Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-21E – Modern History of Logic
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-22E – Logic and Metaphysics
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-23E – Logic and Philosophy of Language
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-24E – Philosophy of Mathematics I
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-25E – Philosophy of Mathematics II
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-26E – Logical Reconstruction of Scientific Theories - Mathematics
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-27E – Logical Reconstruction of Scientific Theories - Physics
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-28E – Philosophy of Science I
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
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P/FIL/LTF-29E –Philosophy of Science II
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-30E – Science and Metaphysics
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-31E – Logical Analysis of Space-Time Theories)
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-32E – Philosophy of Classical and Quantum Probability
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-33E – Theories of Causality
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Free Elective (Any course from the other philosophy PhD programs)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETAE – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-2E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-3E – Comprehensive Examination III
3 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/FIL/LTF-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/LTF-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/LTF-122E – Conference Lecture or Talk at a Conference
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/LTF-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/LTF-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be
accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/LTF-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference
(credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/LTF-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/LTF-127E – Participation in Research Grant Projects (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/LTF-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/LTF-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM– Teaching Module (credit points to be accrued: maximum 32)
P/FIL/LTF-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2

IX. MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY DOCTORAL PROGRAMME
FIL/POL – Doctoral School of Philosophy/Moral and Political Philosophy Doctoral Programme
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/POL-1– The Political philosophy of Antiquity, Middle Age and Renaissance
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-2E – Moral- and Political Philosophy of the Enlightenment
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-3E – Political Philosophy and Philosophy of History in the Classical Germany
Philosophy
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/POL-4E – Utilitarianism and liberalism
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
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P/FIL/POL-5E – Dilthey, Neokantianism and Max Weber
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/POL-6E – Moral- and Political Philosophy in the first half of the 20th century
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-7E – Moral- and Political Philosophy in the second half of the 20th century
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-8E – Rawls and his critics
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-9E – Political Philosophy after Rawls
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-10E – Conservatism and communitarianism
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-11E – Liberalism and republicanism
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-12E – Leviathan-interpretations in the 20th century
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-13E – Reason and Value: An Introduction into Contemporary Meta-ethics
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-14E – The Cult of the French Revolution
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-15E – The philosophy of the American Revolution
7 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-16E – Moral Philosophy
7 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-17E – Consultation with Supervisor I
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-18E – Consultation with Supervisor II
2 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-19E – Consultation with Supervisor III
3 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/XXX-xxE – Free Electives (Any course from the other philosophy PhD programs)
7 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(maximum 28 credit points)
P/FIL/ETAE – Obligatory for those not holding an MA in Philosophy
P/FIL/ETA-1E – Comprehensive Examination I, History of Philosophy
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/ETA-2E – Comprehensive Examination II
2 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
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P/FIL/ETA-3E – Comprehensive Examination III
3 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/FIL/POL-120E – Publication: Article
8 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-121E – Publication: Book, in the Topic of the Dissertation
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/POL-122E – Lecture or Talk at a Conference
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-123E – Conference Organisation (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-124E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review (credit points to be
accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-125E – Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference
(credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-126E – Research Abroad (credit points to be accrued: 12)
4 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-127E – Participation in Grant Research (credit points to be accrued: 12)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-128E – Other Academic Activity (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
P/FIL/POL-129E – Prospectus (credit points to be accrued: 6)
2 credit points, practical, obligatory, courses of the subject can be taken multiple times
OM– Teaching Module (credit points to be accrued: maximum 32)
P/FIL/POL-150E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times,
hours per week: 2
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X. ART HISTORY DOCTORAL PROGRAMME
FIL/MUV – Doctoral School of Philosophy/Art History Doctoral Programme
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be completed: 16)
P/FIL/MUV-1E – Topics from the Mediaeval Period
7 credit points, lecture, obligatory can be completed once only
P/FIL/MUV-2E – Topics from the Mediaeval Period for Thesis Writers
7 credit points, practical, elective*, can be completed once only
P/FIL/MUV-3E – Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-4E – Lecture in Problems of the Mediaeval Period
7 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-5E – Practical
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FILMUV-6E – Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-7E – Lecture in the Methodology of Modern Painting and Sculpture
7 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-8E – Specialisation Course
7 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-9E – Seminar for Thesis Writers
7 credit points, practical, elective*, can be completed once only
P/FIL/MUV-10E – Lecture on the Modern Era
7 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-11E – Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-12E – Seminar
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-13E – Lecture on Contemporary Art
7 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-14E – Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-15E – Seminar
7 credit points, practical, elective*, can be completed once only
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P/FIL/MUV-16E – Lecture on the Contemporary Era
7 credit points, lecture, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-17E – Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-18E – Seminar
7 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
elective*: 2 practicals that are not connected to the topic of the Thesis can be omitted.
Number of subjects to be completed: 16
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/FIL/MUV-20E – Publication I
8 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-21E – Publication II
9 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-22E – Publication III
8 credit points, practical, obligatory, can be completed once only
P/FIL/MUV-23E – Publication IV
8 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(4×2 credit points)
P/FIL/MUV-24E – Publication in the Topic of the Dissertation (Book)
24 credit points, practical, elective, can be completed once only
P/FIL/MUV-25E – Conference Lecture or Talk
6 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(2×3 credit points)
P/FIL/MUV-26E – Conference Organisation
12 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(4×3 credit points)
P/FIL/MUV-27E – Research Conducted Abroad
12 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(2×6 credit points)
P/FIL/MUV-28E – Editorial Work, Refereeing, Translation, Review
12 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(4×3 credit points)
P/FIL/MUV-29E – Preparation, Cataloguing, Editing of Scientific Exhibitions
10 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(5×2 credit points)
P/FIL/MUV-30E – Staging of Independent Exhibition
20 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(2×10 credit points)
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P/FIL/MUV-31E – Scientific Activities
(e.g., Directing Scientific Work, Library Work, Coordination of Erasmus, Leonardo
Programmes, Compiling Bibliographies, Organising the Student Scholarly Circle, etc.)
12 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(6×2 credit points)
P/FIL/MUV-32E – Participation in Research Grant Projects
12 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(3×4 credit points)
P/FIL/MUV-33E – Other Scientific Activities
3 credit points, practical, elective, courses of the subject can be taken multiple times
(3×1 credit points)
OM– Teaching Modules (credit points to be accrued: 32, subjects to be obligatorily completed: 0)
(The 32 credit points can be completed from subjects in the Research Module, see above)
P/FIL/MUV-50E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, can be completed once only, hours per week: 2
P/FIL/MUV-51E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, can be completed once only, hours per week: 2
P/FIL/MUV-52E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, can be completed once only, hours per week: 2
P/FIL/MUV-53E – Teaching Assistantship
8 credit points, practical, elective, can be completed once only, hours per week: 2

SYSTEM OF ASSESSMENT:
Course Work (Taught Component): on a scale of five grades (1 to 5)
●● Research Module: on a scale of three values (completed with excellent results, completed,
not completed). Courses completed in this module are assessed by the Supervisor of the
Doctoral Student and their results reported to the Head of the Doctoral School
●● Teaching Module: on a scale of two values (completed, not completed)
●●
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4. FIZIKA DOKTORI ISKOLA
Természettudományi Kar

Tudományág megnevezése: Természettudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, felsőoktatási gyakorlat megszerzése
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali
Finanszírozás: Államilag támogatott, ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Mesterfokozat és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi kredit (48), kutatási kredit (132)
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●

Fizika Doktori Iskola/Anyagtudomány és szilárdtestfizika Doktori Program96 97 98 99 100 101 102
103

Fizika Doktori Iskola/Fizika tanítása Doktori Program104 105 106 107
●● Fizika Doktori Iskola/Részecskefizika és csillagászat Doktori Program108 109 110 111 112 113 114
●●

115 116 117

●●

Fizika Doktori Iskola/Statisztikus fizika, biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája
Doktori Program118 119 120 121 122 123

96 Módosítva a CLXXXII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
97 Módosítva a CCIV/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
98 Módosítva a CCXLIII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
99 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
100 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
101 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
102 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
103 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
104 Beiktatva a Fizika tanítása doktori program indításáról szóló XXXV/2008. (III. 31.) Szen. sz. határozat alapján
105 Módosítva a CCIV/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
106 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
107 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
108 Módosítva a CLXXXIII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
109 Módosítva a CCIV/2009. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
110 Módosítva a CCXLIII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
111 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
112 Módosítva a CV/2012. (V.21.) Szen. sz. határozat alapján
113 Módosítva a LXVII/2013. (II.4.) Szen. sz. határozat alapján
114 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
115 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
116 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
117 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
118 Módosítva a CLXXXIV/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
119 Módosítva a CCIV/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
120 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
121 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
122 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
123 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
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FIZIKA DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. ANYAGTUDOMÁNY ÉS SZILÁRDTESTFIZIKA DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerezhető kredit: 48):
FIZ/1/001 Nanofázisú fémek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/004 A végeselem módszer és alkalmazása az anyagtudományban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/005 Folyadékkristályok, polimerek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/006 Mintázatképződés komplex rendszerekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/008 Számítógépes anyagtudomány
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/009 Mikro és nanotechnológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/014 Analitikai elektronmikroszkópia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/015 Fizikai Anyagtudomány I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/016 Fizikai Anyagtudomány II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/018 Nukleáris szilárdtestfizika I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/019 Nukleáris szilárdtestfizika II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/021 Transzmissziós elektronmikroszkópia és elektrondiffrakció
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/022 Szilárdtestelmélet I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/023 Szilárdtestelmélet II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/024 Rácshibák I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/025 Rácshibák II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/1/026 Az anyagtudomány aktuális kérdései
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/029 Szilárdtestkutatás I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/030 Szilárdtestkutatás II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/031 Technology of Materials (intenzív kurzus)
6 kredit, elmélet, kötelezően választható, nem ismételhető
FIZ/1/032 Nanomágnesség
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/036 Kompozit anyagok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/037 Amorf fémötvözetek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/038 Diffrakciós módszerek az anyagtudományban I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/039 Diffrakciós módszerek az anyagtudományban II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/040 Tömbi nanoszerkezetű anyagok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/041 Kvantumbitek szilárdtestekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/042 Topologikus szigetelők I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/043 Topologikus szigetelők II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/044 Mikro és nanotechnológia II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/1/045 Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit 24)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 132):
FIZ/K18 Irányított kutatómunka (1,2,3,4. szemeszter)
18 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
FIZ/K30 Irányított kutatómunka (5,6. szemeszter)
30 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
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FIZ/EKK Egyéni kutatási kredit (megszerezhető kredit 13)

II. FIZIKA TANÍTÁSA DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerezhető kredit: 48):
FIZ/4/001 Fizika tanítása I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/002 A relativitáselmélet alapjai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/003 Környezeti áramlások fizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/005 Kaotikus mechanika II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/006 Számítógépek sokoldalú alkalmazása a fizika tanítása során
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/007 A mikrorészecskék fizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/009 Fizika Tanítása II. (Klasszikus fizika: elektromágnesség, optika)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/010 Fizika tanítása III. (Modern fizika: atomfizika, héj- és magfizika)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/011 Fizika tanítása IV. (Modern fizika: statisztikus fizika, relativitáselmélet, anyagtudomány, nemlineáris jelenségek)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/013 A fizika történelmi, nagy kísérletei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/016 Energiatermelés és környezet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/020 Kooperatív jelenségek, interdiszciplináris vonatkozások
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/021 Fizika a biológiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/022 Fizika a kémiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/023 A csillagászat és az űrkutatás aktuális eredményei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/4/024 Szemléletes kvantumelmélet
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 24)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 132):
FIZ/K18 Irányított kutatómunka (1,2,3,4. szemeszter)
18 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
FIZ/K30 Irányított kutatómunka (5,6. szemeszter)
30 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
FIZ/EKK Egyéni kutatási kredit (megszerezhető kredit: 13)

III. RÉSZECSKEFIZIKA ÉS CSILLAGÁSZAT DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerezhető kredit: 48):
FIZ/2/001 Haladó térelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/002 Standard modell
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/003 A standard modellen túl
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/004 A részecskefizika kísérleti módszerei II
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/005 Húrelmélet I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/006 Teljesen integrálható klasszikus térelméleti modellek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/007 Rácstérelmélet I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/008 Szolitonok és instantonok I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/009 Szolitonok és instantonok II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/010 Egzakt S-mátrixok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/011 Extra dimenziós térelméletek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/2/012 Kísérleti nehézion és részecskefizika
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/013 Ősrobbanás a laboratóriumban – nagyenergiás nehézionfizika
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/014 Korrelációk a nagyenergiás fizikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/015 Inflációs kozmológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/016 Véges hőmérsékletű kvantumtérelmélet és asztrofizikai alkalmazásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/017 Diszkrét mértékszimmetriák
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/018 Konform térelméletek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/019 Peremes térelméletek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/020 Algebrai térelmélet I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/021 Bevezetés az általános relativitáselméletbe I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/022 A magfizika kísérleti eljárásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/023 Jet-fizika hadron-hadron és nehézion ütközésekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/024 Az erősen kölcsönható anyag fázisszerkezete
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/025 Az intersztelláris anyag fizikája I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/026 Asztrostatisztika I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/027 Csillagendszerek dinamikája I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/028 Kettőscsillagászat I .
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/029 Perturbációs módszerek az égi mechanikában I .
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/030 Válogatott fejezetek a hidrodinamikából és magnetohidrodinamikából I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/031 Haladó informatika a csillagászatban I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/2/032 Rádiócsillagászat I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/033 Csillagaktivitás – aktív csillagok I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/034 Asztrofizikai megfigyelési módszerek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/035 Rádióspektroszkópia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/036 Nukleoszintézis
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FIZ/2/037 A csillagközi anyag és a csillagkeletkezés kutatásának legújabb eredményei I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/038 Astrophysical turbulence, dynamos and reconnection 1. LCT
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/039 Űrcsillagászat I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/040 Infrared Astronomy I. EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/042 Funkcionálintegrálok a kvantumtérelméletben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/043 Bevezetés a szuperszimmetriába
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/045 Az integrálható klasszikus modellek algebrai elmélete
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/046 Új eredmények az asztroszeizmológiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/047 Extragalaktikus asztrofizika II
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/048 Higgs bozon fizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/049 Kísérleti nagyenergiás fizika: adatok elemzése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/050 Perturbált konform térelméletek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/052 Algebrai térelmélet II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/053 Húrelmélet II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/054 Húrelmélet III.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/2/055 Rácstérelmélet II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/056 Rácstérelmélet III.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/057 Bevezetés az általános relativitáselméletbe II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/058 Az intersztelláris anyag fizikája II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/059 Asztrostatisztika II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/060 Csillagrendszerek dinamikája II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/061 Kettőscsillagászat II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/062 Perturbációs módszerek az égi mechanikában II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/063 Válogatott fejezetek a hidrodinamikából és magnetohidrodinamikából II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/064 Haladó informatika a csillagászatban II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/065 Rádiócsillagászat II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/066 Csillagaktivitás – aktív csillagok II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/067 Astrophysical turbulence, dynamos and reconnection II. LCT
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/068 Infrared Astronomy II. GY
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FIZ/2/070 Akkréciós folyamatok a csillagkeletkezésben
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FIZ/2/071 Physics of the solar atmosphere
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FIZ/2/072 Űrcsillagászat II.
6 kredit, egyéni kutatás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/073 Lineáris és nem-lineáris MHD hullámok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/074 A távoli Univerzum
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/075 Adatbázisok kezelése a csillagászatban
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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FIZ/2/076 Fejezetek a modern csillagászatból és kozmológiából
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/077 Teljesen integrálható sokrészecske rendszerek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/078 Az algebrai Bethe Ansatz és alkalmazásai
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/079 Kvantuminformáció-elmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/080 Kompakt csillagok szerkezete
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/081 Gyenge kölcsönhatás
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/082 Naprendszerbeli plazmák fizikája
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/083 Kvantumszíndinamika
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/084 Integrálható térelméletek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FIZ/2/086 Szolitonok és insztantonok III.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/088 Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/089 Objektum orientált C++ programozás és csillagászati alkalmazásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/090 Renormálás haladóknak I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/091 Renormálás haladóknak II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/092 Kvantumelektrodinamika
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/093 Fiatal csillagok fényváltozásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/094 Nagyenergiás nehézionfizika, avagy a tökéletes kvarkfolyadék
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/095 A helioszféra fizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/098 Kis- és mikroszkopikus égitestek a Naprendszerben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető

115

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Fizika Doktori Iskola

FIZ/2/099 Fejezetek a többes csillag-és bolygórendszerek elméleti és megfigyelési kérdéseiből I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/100 Fejezetek a többes csillag-és bolygórendszerek elméleti és megfigyelési kérdéseiből II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/101 Az exobolygókutatás modern módszerei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/102 Törpebolygók a Naprendszerben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/103 Bolygók és bolygórendszerek keletkezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/104 Integrálható módszerek a mérték/gravitáció dualitásban I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/105 Káosz detektálási módszerek Hamilton-rendszerekben – Alkalmazások az égi
mechanikában
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FIZ/2/107 N-body szimulációk az asztrofizikába és a kozmológiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/108 Csillagászati Adatbázisok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/109 Integrálható módszerek a mérték/gravitáció dualitásban II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/110 Statisztikus térelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/111 Bevezetés az Einstein-féle gravitációelméletbe I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/112 Bevezetés az Einstein-féle gravitációelméletbe II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/113 Fejezetek a kvantumvilágból
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/114 Pulzációelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/115 Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/116 Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/2/117 Válogatott fejezetek a nagyenergiás kísérleti fizikából
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 24)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 132):
FIZ/K18 Irányított kutatómunka (1,2,3,4. szemeszter)
18 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
FIZ/K30 Irányított kutatómunka (5,6. szemeszter)
30 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
FIZ/EKK Egyéni kutatási kredit (megszerezhető kredit: 13)

IV. STATISZTIKUS FIZIKA, BIOLÓGIAI FIZIKA ÉS KVANTUMRENDSZEREK FIZIKÁJA
DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerezhető kredit: 48):
FIZ/3/003 Biológiai rendszerek statisztikus fizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/004 Fraktálnövekedés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/005 Elméleti evolúcióbiológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/008 Mintázatképződés komplex rendszerekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/009 Folyadékkristályok, polimerek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/010 Az érzékelés biofizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/012 Káosz kialakulása mechanikai rendszerekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/013 Kvantumkáosz mezoszkopikus rendszerekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/015 Fullerének és szén nanocsövek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/016 Makromolekulák
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/017 Környezeti áramlások fizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/3/018 A káoszelmélet alkalmazása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/019 Kommunikációs hálózatok forgalmának modellezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/021 Polimerek és membránok statisztikus fizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/022 Mezoszkopikus szupravezetők EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/023 Mezoszkopikus rendszerek fizikája II. EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Ez a kurzus folytatása a Mezoszkopikus rendszerek fizikája I előadásnak.
FIZ/3/025 Csapdába zárt atomi rendszerek I. EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/026 Új kísérletek a kvantummechanikában EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/027 Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/028 Számítógépes szimulációk a statisztikus fizikában EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/029 Bevezetés a kvantumoptikába EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/030 Kvantumrendszerek koherens kontrollja EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/032 Fázisátalakulások EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/033 Nem egyensúlyi statisztikus fizika EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/034 Matematikai módszerek a kvantumkémiában I. EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/035 Soktestprobléma I. EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/036 Kaotikus mechanika I. EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/037 Környezeti áramlások hidrodinamikája II. EA
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/039 A káosz statisztikus mechanikai rendszerekben/A káosz statisztikus tulajdonságai
6 kredit, elmélet, kötelezően választható, nem ismételhető
FIZ/3/040 Mezoszkopikus rendszerek fizikája I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/3/041 Csapdába zárt atomi rendszerek II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/042 Semleges atomok lézeres hűtése és csapdázása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/045 Az érzékelés biofizikája II.: Bioakusztika
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/047 Lézercsipesz és optikai hullámvezetők biológiai alkalmazása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/048 Dinamikai kritikus jelenségek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/049 Fehérjeszerkezetek elméleti vizsgálata
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/050 Soktestprobléma II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/051 Modern szilárdtest-fizika II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/052 Kísérleti módszerek a szilárdtest-fizikában II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/053 Kvantumjelenségek elmélete
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/054 Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/055 Sejtszignalizációs hálózatok kvantitatív analízise
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/056 Fejlõdésbiológiai mechanizmusok kvantitatív modelljei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/057 Computational Complexity of Real-World Problems
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/058 Az Élettani Folyamatok Fizikai Mozgatóereje
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/059 Evolúciós játékelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/060 Kvantuminformáció-elmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/061 Kvantuminformatika kvantumoptikai eszközökkel
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/062 Szupravezetés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/063 Gráfok a bioinformatikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/3/064 Klaszterezés hálózatokkal
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/065 Szinkrotron sugárzás és alkalmazásai
6 kredit, elmélet, választható, ismételhető
FIZ/3/066 Nyitott kvantumrendszerek elméletei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/067 Perl programozás és hálózatok a bioinformatikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/068 Green függvényes technika a nanofizikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/069 Kaotikus mechanika II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/070 Kvantumelektrodinamika rezonátorban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/071 Sejtmozgás molekuláris és biofizikai mechanizmusai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/072 Molekuláris modellezés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/073 Csoportelmélet a szilárdtest-kutatásban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/074 Bevezetés a szupravezetés elméletébe
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/075 Extrémek, rekordok és sorrend-statisztikák a természetben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/076 Összefonódottság kvantumos soktestrendszerekben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/077 Modern képalkotó technikák a biológiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/078 Frontok és mintázatok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/079 Stochasztikus folyamatok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/080 Komplex rendszerek szimulációs módszerei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/081 Számítógépes modellezés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FIZ/3/82 Preklinikai modellek a daganatkutatásban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FIZ/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 24)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 132):
FIZ/K18 Irányított kutatómunka (1,2,3,4. szemeszter)
18 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
FIZ/K30 Irányított kutatómunka (5,6. szemeszter)
30 kredit, doktori kutatás, választható, ismételhető
FIZ/EKK Egyéni kutatási kredit (megszerezhető kredit: 13)

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
A kutatási tevékenységet a témavezető háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt – megfelelt –
nem felelt meg) értékeli. A kreditek teljesítését, a doktori oktatási program vezetője igazolja a hallgató indexében. A képzés első két félévében szemeszterenként legalább 6 tanulmányi kreditet kell
a hallgatónak szereznie ahhoz, hogy féléve érvényes legyen.
A képzési kreditet úgy állapítjuk meg, hogy egy félévben egy kontaktóra lehallgatásával és vizsgával
3 kredit szerezhető. A kurzusok teljesítését a tárgy előadója ötfokozatú (1-2-3-4-5) skálán értékeli
és a hallgató indexében igazolja.
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5. FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Természettudományi Kar

Tudományág megnevezése: Földtudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, felsőoktatási gyakorlat megszerzése
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali
Finanszírozás: Államilag támogatott, ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Mesterfokozat és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi kredit (48), kutatási kredit, oktatási kredit (45)
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●

Földtudományi Doktori Iskola/Földrajz-Meteorológia Doktori Program124 125 126 127 128 129 130
131 132

Földtudományi Doktori Iskola/Földtan-Geofizika Doktori Program133 134 135 136 137 138 139 140 141
●● Földtudományi Doktori Iskola/Térképészet-Geoinformatika Doktori Program142 143 144 145 146
●●

147 148 149 150

FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. FÖLDRAJZ-METEOROLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 48):

124 Módosítva a CLXXXV/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
125 Módosítva a CCV/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
126 Módosítva a CCXLIV/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
127 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
128 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
129 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
130 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
131 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
132 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
133 Módosítva a CLXXXVI/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
134 Módosítva a CCV/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
135 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
136 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
137 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
138 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
139 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
140 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
141 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
142 Módosítva a CLXXXVII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
143 Módosítva a CCV/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
144 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
145 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
146 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
147 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
148 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
149 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
150 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
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FÖL/1/1 Regionális folyamatok a Balkánon
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/2 Etnikai földrajzi kutatások
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/3 Történeti földrajz
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/4 A települési társadalmi környezet
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/5 Intraurbán folyamatok
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/6 Regionális elemzési módszerek I.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/7 Regionális elemzési módszerek II.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/8 Társadalmi térelmélet
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/9 Regionális folyamatok
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/10 A földrajztudomány elméleti kérdései
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/13 Geomorfológiai térképezés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/14 Későglaciális–holocén környezetváltozás I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/15 Későglaciális–holocén környezetváltozás II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/16 Löszsztratigráfia és negyedidőszaki környezetváltozások Magyarországon
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/17 Pleisztocén éghajlatváltozások nyomai a löszökben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/18 Új eredmények a vulkánmorfológiában I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/19 Új eredmények a vulkánmorfológiában II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/20 Paleomágneses kutatások a Kárpát-Pannon térségben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/21 Távérzékelési módszerek a természetföldrajzi kutatásokban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/22 Karsztos területek digitális domborzatelemzése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/1/24 Karsztos folyamatok modellezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/25 Az izotópgeokémia klímarekonstrukciós alkalmazásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/26 ICE AGE EARTH – Methods Reconstructing Quaternary Climate and Terrestrial
Environments
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/27 Modellezés a természetföldrajzban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/33 A kutatási-fejlesztési tevékenység és a társadalmi-gazdasági fejlődés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/35 Környezetpolitika (OECD, Kína)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/36 Statisztikus klimatológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/37 Klímaelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/38 Elméleti meteorológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/39 Mikrometeorológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/40 Felhő és csapadékképződés mikrofizikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/41 Biofizikai modellezés a meteorológiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/42 Levegőkémia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/43 Dinamikai alapú ultrarövidtávú előrejelzés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/44 A Kárpát-medence élőhelydiverzitása – különös tekintettel a vizes élőhelyekre
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/46 A szél energetikai alkalmazásának földrajzi vonatkozásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/47 Földtudományi jelentőségű nemzeti parkok a Földön.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/48 A földtudományi természetvédelem
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/49 Árvizek és árvédelmi stratégia a Kárpát-medencében
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/1/50 Statisztikus klimatológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/51 Felszínborítás-változás vizsgálatok távérzékeléses módszerekkel
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/52 Európai városfejlődés új folyamatai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/53 A felhőképződés fizikája (A konvektív felhőképződés dinamikája)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/54 Bevezetés gyakorlati adatelemzésbe a földtudományok területén
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/55 Légszennyezés meteorológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/56 Társadalmi térinformatika
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/57 A szárazföldi felszíni folyamatok biofizikai modellezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/58 A földrajztudomány története
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/59 Az információs társadalom terei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/60 Magyarország településhálózatának történeti földrajza
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/61 Regionális folyamatok Európában
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/62 Regionális modellek
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/64 Térszerkezeti jellemzők
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/65 Sikeres öregedés –aktív öregedés
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/66 Az éghajlatváltozás vizsgálata globális klímamodellel
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/67 Mobilitás és immobilitás időskorban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/68 Fosszilis negyedidőszaki felszínformák értelmezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/69 A városföldrajz tudományelméleti és kutatás-módszertani kérdései
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/70 Korszerű módszerek a földrajztanításban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/1/71 A klímaváltozás földrajzi, környezetvédelmi és oktatási aspektusai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/72 Automatizálási lehetőségek a területi kutatásokban
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
FÖL/1/74E A Mars földrajza és geológiája
3 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/74GY A Mars földrajza és geológiája
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/75 Bolygófelszínek térképezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/80 Talajdegradáció
6 kredit, gyakorlat, választható
FÖL/1/81 Meghatározó személyiségek és irányzatok a hazai területi kutatásokban
1945–2000
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/82 Az Alföld, és az Alföld-kutatás sajátos problémái
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/83 A felszín-légkör kölcsönhatások meteorológiai modellezésének története
6 kredit, elmélet, választható, ismételhető
FÖL/1/84 Az etnikai földrajzi kutatások alapfogalmai és módszertana
6 kredit, elmélet, választható
FÖL/1/85 Talajképződés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/86 Hogyan mérjük nano-, mikro- és milliméter nagyságú anyagok méret- és alakeloszlását?
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/86A How to measure particle size and particle shape distribution at nano-micro and
milimetre scale?
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/87 Tájtörténeti vizsgálatok
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/88 Evaluation of landscape change processes
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/89 Characteristics of Spatial Structure
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/90 Regional processesin Europe
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/91 GIS insocio-economic analysis
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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FÖL/1/92 The spatial dimensions of the global economy
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/93 A globális gazdaság területi dimenziója
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/94 A szocializmus és posztszocializmus földrajzai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/94A The geographies of socialism and post-socialism
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/95 Területi egyenlőtlenségi kutatások
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/95A Spatial disparity research
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/96 Energiatervezés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/97 Városfejlődés, városrehabilitáció és a városi terek átalakulása Magyarországon
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/97N Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Umgastaltung von städtischen Räumen
in Ungarn
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/97A Urban development, urban regeneration and the transformation of urban spaces
in Hungary
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/1/98 Marginalizált társadalmi csoportok földrajza
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/99 A vidékföldrajz irányzatai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/100 A gazdaságföldrajz új irányzatai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/101 Várostervezés és fejlesztés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/102 Gazdaságföldrajzi kutatásmódszertan		
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/103 Magyarország és Kelet-Európa a globális gazdaságban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/104 New approaches to urban studies
6 credit, theory, optional, no repetition
FÖL/1/105 New approaches to cultural geography
6 credit, theory, optional, no repetition
FÖL/1/106 Geographies of big data and the information society
6 credit, theory, optional, no repetition
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FÖL/1/107 A kulturális földrajz új irányzatai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/108 Terepi vizsgálatok a talajvédelem témakörében
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/1/109 A városkutatás új irányzatai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Föl/1/110 Negyedidőszak geokronológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 24)
Kutatási modul:
FÖL/K10 Irányított kutatómunka
10 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K15 Irányított kutatómunka
15 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K20 Irányított kutatómunka
20 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K25 Irányított kutatómunka
25 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K30 Irányított kutatómunka
30 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K/PUB6 Publikációs kredit
6 kredit, választható, ismételhető
A szemeszterben megjelent, az MTMT-ben szerepeltetett, magyar vagy idegen nyelvű
publikáció a tervezett értekezés témájában.
FÖL/BESZ1 Kötelező beszámoló I. évfolyam
1 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
FÖL/BESZ2 Kötelező beszámoló II. évfolyam
2 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
FÖL/BESZ3 Kötelező beszámoló III. évfolyam
3 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
Oktatási modul (megszerezhető kredit: 45):
FÖL/OKT Oktatási tevékenység
1 kredit/heti 1 óra, oktatás, válaszható, ismételhető
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II. FÖLDTAN-GEOFIZIKA DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 48):
FÖL/2/1 Ostracodák gyűjtése, preparálása és vizsgálata
6 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
FÖL/2/2 Őskörnyezeti metodikák
6 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
FÖL/2/3 Ostracodák evolúciója a földtörténetben
6 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
FÖL/2/4 A Az ostracodák paleoökológiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/5 Az ostracoda váz morfológiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/6 Ostracodák rendszertana
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/7 Dendroklimatotógia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/8 Dendrogeomorfológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/9 A foraminiferák rendszertana
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/10 A foraminiferák morfológiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/11 Alkalmazott mikropaleontológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/Kréta palaeobiosztratigráfia, paleoökológia, paleoklimatológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/13 A geokémia mikropaleontológiai alkalmazása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/14 Tafonómia és szedimentológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/15 Biosztratigráfiai metodikák
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/16 Paleobiogeográfiai metodikák
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/17 Medencekutatás
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/2/18 Elméleti modellezések a karotázsban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/19 Vetülettani alkalmazások
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/20 Adatintegráció a térinformatikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/21 Műholdas távérzékelés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/22 A Pannon-medence jelenkori geodinamikája: vizsgálati módszerek és kutatási
eredmények
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/23 Digitális domborzati modellek a földtudományban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/24 Elektromágneses hullámterjedés I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/25 Elektromágneses hullámterjedés II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/26 Hullámterjedés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/27 A felszínfejlődés numerikus modellezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/28 Tetszőleges alakú jelek terjedése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/29 A whistlerek vizsgálata, illetve szűrése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/30 A Föld felső légkörének folyamatos monitorozása ULF, VLF jelekkel
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/31 Kristályoptikai sajátságok meghatározása univerzális forgatóasztallal
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/32 Kristályoptikai sajátságok meghatározása univerzális forgatóasztallal
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/33 Nezo-, fillo és tektoszilikátok kristálykémiája, genetikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/34 Magmás kőzetek járulékos ásványai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/35 A röntgen pordiffrakció gyakorlati alkalmazásai
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/36 Xray Powder Diffraction Phase Analysis I_II
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/2/37 A Rietveld módszer és ásványtudományi alkalmazásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/38 Petrográfiai módszerek alkalmazása a régészeti kerámiák kutatásában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/39 Kőzettani és geokémiai vizsgálati módszerek alkalmazása a kerámia kutatásban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/40 Proveniencia vizsgálatok az archeometriában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/41 Sziliciklasztos kőzetek lehordási területének jellemzése kőzettani és geokémiai
módszerekkel
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/42 Mállási viszonyok geokémiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/43 Szakgyűjteményi anyagvizsgálat
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/44 Fejezetek a fizikai vulkanológiai vizsgálatokból
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/45 Magmás petrogenetikai modellezés (Geochemical modelling of igneous processes)
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/46 A Mediterrán-térség neogén-kvarter-recens vulkanizmusa
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/47 Petrography of archeological building stones
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/48 Magmás kőzetek mállásának petrográfiai vizsgálata
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/49 Mikromineralógia ásványkémiai vonatkozásai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/50 Ofiolitok petrográfiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/51 Törmelékes kőzetek mikromineralógiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/52 Speciális mikroszkópi vizsgálati módszerek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/53 Fluidumok a Földben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/54 Fluidumok a Földben
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/55 Bazalt és fázisdiagramjai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/2/56 A szubdukált lemez és a köpenyék
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/57 A gránát jelentősége a metamorf és magmás kőzetek petrogenezisében
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/58 Hidrotermális ércképződés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/59 Magmás-metamorf ércképződés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/60 A Lemeztektonika és ércképződés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/61 Folyadékzárvány vizsgálatok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/62 Opakoptikai vizsgálatok
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/63 Kőzetalkotó ásványok kristálykémiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/64 Eletronmikroszkópos anyagvizsgálati módszerek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/65 Újabb eredmények a rétegszilikátok/agyagásványok kutatásában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/66 Korszerű kristálytan és kristályszerkezet-vizsgálati módszerek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/67 A víz és a mélyépítés konfliktusai. Épitőmérnöki esettanulmányok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/68 Travertino-szedimentológia és mikropetrográfia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/69 Paleokarszt-jelenségek geológiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/70 Paleotalajtan
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/71 Szeizmikus szekvencia sztratigráfia
3 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/72 Szeizmikus szekvencia sztratigráfia
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/73 Közgazdasági földtan
3 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/74 Közgazdasági földtan
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/75 Földi üledékes medencék és szénhidrogén rendszereik
3 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/2/76 Korszerű Földi üledékes medencék és szénhidrogén rendszereik
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/77 Felszín alatti vizek gravitációs áramlásrendszerei: alapfogalmak, vizsgálat, és
felhasználás
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/78 Felszín alatti vizek gravitációs áramlásrendszerei: alapfogalmak, vizsgálat, és
felhasználás
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/79 Hidrogeológiára alkalmazott geofizikai módszerek: elmélet és terepgyakorlat
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/80 Hidrogeológiára alkalmazott geofizikai módszerek: elmélet és terepgyakorlat
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/81 Karsztrendszerek környezetei érzékenysége, sérülékenysége
3 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/82 Karsztrendszerek környezetei érzékenysége, sérülékenysége
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/83 Termálvizek és geotermia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/84 Uránsoros korhatározás
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/85 Sziliciklasztos kőzetek petrográfiája
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/86 Szakgyűjteményi anyagvizsgálat (II.)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/87 Mállott üledékes kőzetek leírása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/88 Endemikus fejlődés a hosszú életű tavakban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/89 Dinaridák Hellenidák földtana
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/90EA Szénhidrogén rendszer, play és proszpekt analízis
2 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/90GY Szénhidrogén rendszer, play és proszpekt analízis
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/91 Sótektonika
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/92 Ofiolitok kőzettana
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/93 A bioszféra történetének kulcsfontosságú eseményei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető

134

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Földtudományi Doktori Iskola

FÖL/2/94 Fosszilis hüllők vázmorfológiája
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/95 Fosszilis hüllők paleobiogeográfiája
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/96 Miocén palaeobiosztratigráfia, palaeökológia, paleoklimatológia
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/97 Pattintott kőeszköz nyersanyagok a Kárpát-Pannon Régióban
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/98 Kétéltűek anatómiája és vázmorfológiája
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/99 Laterites – Soils or Sedimentary Rocks?
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/100 Hüllők rendszere
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/101 Fejezetek a környezeti geokémia tárgyköréből
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/102 Fejezetek a metamorfózis tárgyköréből
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/103 Fejezetek a meteoritika tárgyköréből
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/104 A belső földövek metamorf kőzettana
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/105 A Kárpát-Pannon-térség fejlődése a tercierben
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/106 Hogyan publikáljunk?
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/107 Földköpeny konvekció I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/108 Karbonátos ciklusok és ciklus-sztratigráfia
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/109 Korszerű analitikai módszerek a geokémiai kutatásban
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/110 Advanced Igneous Petrology
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
FÖL/2/111 A Dunántúli-középhegység rendhagyó sajátossága: északi- és dél-alpi jura és
kréta képződmények egy egységben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/112 Földköpeny konvekció II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/2/113 A Kárpátok és a Kárpát-medence morfogenetikai karszttípusai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/114 Klimatikus karsztmorfológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/115 Korszerű analitikai módszerek a geokémiai kutatásban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/116 Kozmopetrológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/117 Ásványi nyersanyagok története 1. – Ásványok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/118 Ásványi nyersanyagok története 2. – Kőzetek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/120 Petroleum system modellezés PetroMod szoftwerrel
3 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/121 Petroleum system modellezés PetroMod szoftwerrel
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/122 Fejezetek a földköpenyben zajló konvekció témaköréből
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/123 Kétéltűek rendszere
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/124 Az emlősök rendszere
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/125 Emlősök vázmorfológiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/126 Emlősök paleoökológiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/127 Kagylók és csigák paleoökológiája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/128 Pásztázó elektronmikroszkópia és elektronsugaras mikroanalízis a földtudományokban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/129 Őslénytani adatelemzés
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/130 Emelt szintű karbonátos mikrofácies-elemzés
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/131 Földmágneses anomáliák értelmezése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/132 Ásványi nyersanyagok kulturtörténete 3. Mesterséges anyagok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/2/133 Petroleum system analysis
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
FÖL/2/134 Karbonátszedimentológia és fácieselemzés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/135 Agyagásványok a földtani folyamatokban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/136 Raman-spektroszkópia a földtudományokban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/137 A Dunántúli-középhegység fácies-kapcsolatrendszere a kora-kréta idején
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/138 A Darwin-atoll — mecseki típusú atoll: közös sajátosságok, különbségek
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/140 Magyarország szerkezeti elemei, elemzésük és fejlődéstörténetük
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/144 Gázok az üledékes medencékben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/145 Dolomitképződés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/146 Bevezetés a szeizmikus geomorfológiába
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/147 Nukleáris elemanalitikai módszerek és alkalmazásaik a földtudományi és archeometriai kutatásokban I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/148 Nukleáris elemanalitikai módszerek és alkalmazásaik a földtudományi és archeometriai kutatásokban II.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/149 Fluid-kőzet kölcsönhatási folyamatok
6 kredit, elmélet, választható
FÖL/2/150AppliedGeologySeminars
3 kredit, elmélet, választható, ismételhető
FÖL/2/151 A szerves kőzettan alapjai és földtani alkalmazása
6 kredit, elmélet-gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/152OrganicPetrography – Basics and Applications
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/153SeminaronBasinHydrodynamics
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/154 A Dunántúli-középhegység, mint az alpi hegységrendszer rendhagyó mezozoos
szerkezeti felépítménye
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/2/155Turningpoints, crisessituationsintheEarthhistory
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/156 Az izotóp geokronológia új módszerei
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/157 Advanced geochronology
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/158A Transmission electron microscopy practice
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/158 A transzmissziós elektronmikroszkópia gyakorlati alkalmazása
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető		
FÖL/2/159 Mobilis Föld						
6 kredit, elmélet, választható, ismételhető
FÖL/2/160 Műszeres anyagvizsgálat tervezése
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/160eng Planning instrumental analysis
6 credit, practice, optional, no repetition
FÖL/2/161 Komplex műszeres fázisanalitika
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/161 Complex instrumental phase analysis
6 credit, practice, optional, no repetition
FÖL/2/162 Komplex műszeres elemanalitika
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/2/162 Complex instrumental elemental analysis
6 credit, practice, optional, no repetition
FÖL/2/163 Rokon kifejlődésű mezozoos fáciessorok az alp-kárpáti és a dinári-pannonmedencei térségben
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/163 Similar Mesozoic successions in the Alpine-Carpathian and Dinaridic- Pannonian
areas
6 credit, theory, optional, no repetition
FÖL/2/164 A Kárpát-medence őskori csiszolt kőeszközeinek nyersanyagai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/2/164 Rawmaterials of Prehistoric polished stonetools in the Carpathianbasin
6 credit, theory, optional, no repetition
FÖL/2/165 Üledékes kőzetek elemzése
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Föl/2/166 Negyedidőszak geokronológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 24)
Kutatási modul:
FÖL/K10 Irányított kutatómunka
10 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K15 Irányított kutatómunka
15 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K20 Irányított kutatómunka
20 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K25 Irányított kutatómunka
25 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K30 Irányított kutatómunka
30 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K/PUB6 Publikációs kredit
6 kredit, választható, ismételhető
A szemeszterben megjelent, az MTMT-ben szerepeltetett, magyar vagy idegen nyelvű
publikáció a tervezett értekezés témájában.
FÖL/BESZ1 Kötelező beszámoló I. évfolyam
1 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
FÖL/BESZ2 Kötelező beszámoló II. évfolyam
2 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
FÖL/BESZ3 Kötelező beszámoló III. évfolyam
3 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
Oktatási modul (megszerezhető kredit: 45):
FÖL/OKT Oktatási tevékenység
1 kredit/heti 1 óra, oktatás, válaszható, ismételhető

III. TÉRKÉPÉSZET-GEOINFORMATIKA DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerzendő kredit: 48)
FÖL/3/1 Térképszerkesztés, -tervezés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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FÖL/3/2 Tematikus kartográfia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/3 Térképvetületek a térinformatikában I
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/4 Kartográfiatörténeti kutatás
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/5 A térképészeti modellezés alapjai (A térkép modelltulajdonsága)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/6 A földrajzi térképek optimális vetületei 1
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/7 Output-orientált digitális kartográfia 1
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/7A Output-oriented digital cartography 1
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/8 Digitális szűrési módszerek a térinformatikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/9 Térképészeti animációk a weben 1
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/9A Map-based animations on the Web 1
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/3/10 Magyar földrajzi nevek idegen nyelven
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/11 Földtani térképezés
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/12 Fejezetek a földrajzi névírásból
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/13 Magyarország topográfiai térképsorozata az I. katonai felméréstől 1950-ig
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/14 Magyar térképészet 1528-1709
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/15 Térkép alapú informatika földtudományi alkalmazása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/16 A térképészet tudománytörténete
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/17 Térképek a környezettudományokban
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/18 Térinformatikai alkalmazások
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/19 Műholdas navigáció
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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FÖL/3/20 Kartográfiai paradigmák
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/21 Térképészeti animációk a weben II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/22 Térképszerkesztés, -tervezés II. (Földgömbök)
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/23 Output orientált digitális kartográfia 2.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/3/25 A térképnyomtatás művészete – a nyomtatási technológiák kialakulása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/26 Térképvetületek a térinformatikában 2.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/27 A földrajzi térképek optimális vetületei 2.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/28 A 3D földtani modellezés térinformatikai alapjai
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/28A The GIS background of 3D geological modelling
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/29 Új technológiák és alkalmazási lehetőségeik a webkartográfiában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/29A New technologies in web cartography
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/3/30GY Nagy pontosságú GNSS mérések
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/3/30PA High precision GNSS measurements
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/3/30E Reneszánsz kozmográfia és kartográfia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/3/31 Kognitív kartográfia és geovizualizáció
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL /3/31A Cognitive cartography and geovisualization
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
FÖL/3/32 Tematikus térképek a térinformatikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Föl/3/33 Negyedidőszak geokronológia
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
FÖL/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 24)
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FÖL/KVE Idegen nyelvű szakmai kurzus külföldi vendégelőadóval
6 kredit, elmélet, választható, ismételhető
Kutatási modul:
FÖL/K10 Irányított kutatómunka
10 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K15 Irányított kutatómunka
15 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K20 Irányított kutatómunka
20 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K25 Irányított kutatómunka
25 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K30 Irányított kutatómunka
30 kredit, kötelezően választható, ismételhető
FÖL/K/PUB6 Publikációs kredit
6 kredit, választható, ismételhető
A szemeszterben megjelent, az MTMT-ben szerepeltetett, magyar vagy idegen nyelvű
publikáció a tervezett értekezés témájában.
FÖL/BESZ1 Kötelező beszámoló I. évfolyam
1 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
FÖL/BESZ2 Kötelező beszámoló II. évfolyam
2 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
FÖL/BESZ3 Kötelező beszámoló III. évfolyam
3 kredit, beszámoló, kötelező, nem ismételhető
Oktatási modul (megszerezhető kredit: 45):
FÖL/OKT Oktatási tevékenység
1 kredit/heti 1 óra, oktatás, válaszható, ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE151:
A képzési krediteteknél egy félévben egy kontaktóra lehallgatásával és vizsgával 3 kredit szerezhető. A kurzusok teljesítését a tárgy előadója ötfokozatú (1-2-3-4-5) skálán értékeli és a hallgató
indexében igazolja.
151 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
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A képzés első két félévében szemeszterenként legalább 6 tanulmányi kreditet kell a hallgatónak
szereznie ahhoz, hogy féléve érvényes legyen.
A hallgató képzési kreditjeinek legfeljebb 50%-át szerezheti meg kreditátvitellel.
Kutatási kredit szerezhető a nyilvános beszámolók sikeres teljesítéséért, a tanulmányok alatt összesen maximum 6 kredit értékben.
A kutatási krediteket a témavezető javaslata alapján a programvezető értékeli kétfokozatú skálán
(megfelelt, nem felelt meg).
Az oktatásban való részvételt kétfokozatú skálán (megfelelt – nem felelt meg) kell értékelni. Oktatási
tevékenységért a képzés első két évében legfeljebb 16, három év alatt pedig legfeljebb 24 kredit
szerezhető.
A doktoranduszoknak minden félévben legalább 20 kreditet kell teljesíteniük.
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6. INFORMATIKA DOKTORI ISKOLA
Informatikai Kar
For English see below

Tudományág megnevezése: Informatikai tudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, felsőoktatási gyakorlat megszerzése stb.
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: Államilag támogatott, ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: MSc diploma és felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 kredit
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi kreditek (min.: 24, max.: 54), oktatási kreditek (min.:
0, max.: 45), kutatási kreditek (min.: 81, max.: 156) A harmadik lezárt szemeszter végéig 60 kreditet kell teljesíteni. Amennyiben ösztöndíjas hallgató ezt a követelményt nem teljesíti, át kell sorolni
költségtérítéses képzésbe.152

152 Jóváhagyva az Informatika Doktori Iskola Képzési Tervének módosításáról szóló XVIII/2009. (II.23.) Szen. sz.
határozattal
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
Informatika Doktori Iskola/Az informatika alapjai és módszertana Doktori Program
●● Informatika Doktori Iskola/Információs rendszerek Doktori Program
●● Informatika Doktori Iskola/Numerikus és szimbolikus számítások Doktori Program
●●

INFORMATIKA DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. AZ INFORMATIKA ALAPJAI ÉS MÓDSZERTANA DOKTORI PROGRAM
II. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DOKTORI PROGRAM
III. NUMERIKUS ÉS SZIMBOLIKUS SZÁMÍTÁSOK DOKTORI PROGRAM
Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 54, teljesítendő min.: 24 kredit) 153 154 155 156
157 158 159 160 161

INFPHD001 Speciális fejezetek relációs adatmodellekbol I.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD004 Informatikai biztonság
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD005 Szoftverminőség menedzselés
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD006 Algoritmikus problémák pontrácsokon
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD007 Geometriai algoritmusok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD008 Keresés és kommunikációs komplexitás szemimárium
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
153 Módosítva az Informatika Doktori Iskola Képzési Tervének módosításáról szóló XVIII/2009. (II.23.) Szen. sz. határozat alapján
154 Módosítva a CCIX/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
155 Módosítva a CCXLIX/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
156 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján
157 Módosítva a CIV/2012. (V.21.) Szen. sz. határozat alapján
158 Módosítva az Informatika Doktori Iskola képzési tervének módosításáról szóló a CXIV/2013. (IV. 15.) Szen. sz.
határozat alapján
159 Módosítva a Szenátus 2013. szeptember 23-i határozata alapján
160 Módosítva a doktori iskolák képzési tervének aktualizálásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról szóló CLV/2014. (VI.30.) Szen. sz. határozat alapján.
161 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
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INFPHD009 Számítógépes felület-rekonstrukció
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD011 Hálózatok és a www matematikája
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD015 Autonóm rendszerek kutatási területei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD016 Bonyolultságelmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD017 Bonyolultságelmélet szeminárium
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD019 Alkalmazott diszkrét matematika
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD021 Adatbáziskezelés haladóknak II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD022 Adatbáziskezelés haladóknak III.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD023 Adatbányászat
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD024 Adatbányászat szeminárium I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD025 Objektum orientált adatbázisok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD026 Logika alapú programozási módszertan
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD027 Objektum elvu modellalkotás, UML I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD028 A geometriai modellezés aktuális problémái
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD029 A matematikai logika egységes tárgyalása
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD030 Matematikai logika alkalmazásokban
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD031 Osztott algoritmusok elemzése EA
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD032 Típuselmélet I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD033 Sztochasztikus automaták
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD034 Algoritmusok és adatszerkezetek elemzése I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD035 Programozási nyelvek összehasonlító elemzése
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD037 Mesterséges neuronhálók
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD038 Számrendszerek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD039 Véges testek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD040 Nagy hatékonyságú számítások RISC processzorokkal I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD042 Bevezetés a komputeralgebrába
12 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD044 Approximációelmélet és alkalmazásai
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD045 Elosztott funkcionális programok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD046 Funkcionális programok helyessége
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD047 Temporális logikák és alkalmazásaik
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD048 Algoritmusok és adatszerkezetek elemzése II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD051 Algebrai kódoláselmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD052 Sorbanálláselmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD054 Rendszer- és irányításelmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD055 Approximációelmélet II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD056 Digitális szűrési módszerek a képfeldolgozásban
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD058 Kriptológia
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD061 Kutatásmódszertan
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD063 Algoritmusok adatfolyamokon
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD064 Félig struktúrált és XML adatbázisok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD067 A geokartográfia optimális vetületei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD069 Típuselmélet II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD073 Extremális halmazrendszerek szeminárium
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD074 Megerősítéses tanulás
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD078 Kriptológia szeminárium
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD080 Nyelvprocesszor rendszerek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD083 Vállakozásmenedzsment alapismeretek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD084 Bevezetés az adatbányászatba
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD085 Programok helyessége és szemantikája
6 kredit, előadás+gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD094 Waveletek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD095 Speciális fejezetek relációs adatmodellekből II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD098 Mesterséges intelligencia alkalmazása
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD099 Megbízható numerikus számítások
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD102 Biológiai indíttatású számítások: Membrán rendszerek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD105 Adatstruktúrák
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD106 Algebrai sajátértékfeladat numerikus módszerek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD107 A vegyes végeselem módszer
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD108 Szimulációs módszerek
9 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD114 Adatbáziskezelés haladóknak I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD119 Kaotikus dinamikus rendszerek és fraktálgeometria II.
12 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD122 Kontraktus vezérelt rendszerek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD123 Pénzügyi Piaci Modellek I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD124 Pénzügyi Piaci modellek II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD128 Generatív programozás kutatási területei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD129 Osztott algoritmusok elemzése GY
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD130 Algebrai geometriai számítások EA
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD132 Kaótikus dinamikai rendszerek és fraktálgeometria I.
0 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD133 Oktatáselmélet, gyakorlati problémák és a TST lehetőségei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD142 M-Tanulás (M-Learning)
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD143 Az Informatika tanításának módszertana
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD144 Szoftvermetrikák
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD145 Vetülettan a térinformatikában
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD146 Természet-motiválta számítási modellek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD147 Hálózattervezés alapjai
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD149/A Számítógépes számelmélet I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD149/B Számítógépes számelmélet II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD150 Adatbányászat szeminárium II.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD151 Adatbányászat szeminárium III.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD152 A távoktatás aktuális kérdései és vizsgálati módszerei I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD153 A távoktatás aktuális kérdései és vizsgálati módszerei II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD155 Nagy hatékonyságú számítások RISC processzorokkal II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD156 Innovatív TST (Tanulás Segitett Technológia) kutatási és fejlesztési kérdései
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD157 Keresés és kommunikációs komplexitás szeminárium II.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD158 Keresés és kommunikációs komplexitás szeminárium III.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD160 Közismereti Informatikai Tantervelmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD161 Térképvetületek a térinformatikában
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD162 A földrajzi térképek optimális vetületei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD166/A e-Learning hatékonysága I.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD166/B e-learning hatékonysága II.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD167 Nemlineáris jelenségek modellezése rácson
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD169 Waveletek II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD170 Hitelkockázatok I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD171 Hitelkockázatok II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD172 Polinomiális és visszalépéses algoritmusok összehasonlítása
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD174 Kommunikációs hálózatok forgalmának modellezése
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD179 Fejezetek az informatikametodikából kutatószeminárium I.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD180 Interaktív bizonyítások
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD181 Számítógépes Látás
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD182 Mesterséges intelligencia technikák a robotikában
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD184 Fejezetek az informatikametodikából kutatószeminárium II.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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INFPHD185 Fejezetek az informatikametodikából kutatószeminárium III.
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD187 Szimbolikus programcsomagok használata dinamikai rendszerek vizsgálatára
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD188 Jel- és képfeldolgozás szeminárium
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
INFPHD190 Oktatási programozási nyelvek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD191 A földrajzi térképek optimális vetületei II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD192 Térképvetületek a térinformatikában II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD193 Stochasztikus rendszerek modellezése
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD196 Operációkutatási modellek
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD197 Többcélfüggvényű optimalizálás
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD198 Algebrai számelméleti algoritmusok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD199/A Komputeralgebrai algoritmusok I.
0 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD199/B Komputeralgebrai algoritmusok II.
12 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD400 Gráfelmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD406 Algoritmusok hatékonysága
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD407 Szoftvertesztelés
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD409 Új fejlemények a formális nyelvek és automaták elméletében
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD410 Nem hagyományos automaták
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD411 Ütemezési algoritmusok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD412 Bioinformatika
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD413 A valós függvénytan alapjai
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD414 Algoritmuselmélet
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD417 Interaktív média kutatási területei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD420 GRID és CLOUD rendszerek együttműködési lehetőségei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD421 Mobil Ad Hoc Hálózatok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD423 Párhuzamos számítások a diszkrét matematikai modellezésben
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD425 Logikai Nyelvtanok
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD426 Central-European Functional Programming Summer School
4 kredit, előadás, választható, ismételhető
INFPHD427 Peer-to-peer hálózatok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD428 Bevezetés az elsőrendű hiperbolikus egyenletrendszerek numerikus megoldásába
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD429 Kalandozás az algoritmusok világában
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD431 Üzleti Modellezés és Innováció
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD433 Fourier-analízis I.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD434 Fourier-analízis II.
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD435 Új irányzatok a logikai programozásban
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD436 Tudományos Adatbázisok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD437 Variációs módszerek alkalmazásai
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD438 Követelménymenedzsment
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD439 Szervezeti/vállalati architektúra és a szervezeti/vállalati folyamatok modellezésének kérdései
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD440 Multi-ágens rendszerek formális nyelvi modelljei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD441 A Szemantikus Web gyakorlati alkalmazásai i
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
INFPHD442 Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazása
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD443 Radon transzformáció
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD444 SAT megoldó algoritmusok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD445 Nagy Hálózatok
6 kredit, szeminárium, választható, nem ismételhető
INFPHD447 Az információ biztonság formális és félig-formális módszerei
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD448 Valós idejű rendszerek vizsgálata
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD449 IoT eszközök integrációja
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD450 Sztochasztikus modellek és adaptív algoritmusok
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD500 Részképzés, kreditátvitel
Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges tanulmányi kreditek maximum 50%-a teljesíthető részképzés, illetve kreditátvitel útján
Vendégelőadások:
INFPHD049 (Vendégelőadás) Advanced topics in computer networkonig
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD050 (Vendégelőadás) Compiler construction course
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD065 (Vendégelőadás) XML techniques for E-Commerce
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD109 (Vendégelőadás) Communicating and mobile systems
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD125 (Vendégelőadás) System software
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD126 (Vendégelőadás) Digital signal processing
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD127 (Vendégelőadás) Mechanical program verification
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD134 (Vendégelőadás) Functional programming and controlling complexicity of software systems using the Objectiv Caml system
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD137 (Vendégelőadás) Becslések Gauss folyamatokkal
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD138 (Vendégelőadás) Osztott multimédiás rendszerek
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD139 (Vendégelőadás) Formal methods in SE, testing, Software metrics
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD140 (Vendégelőadás) Human aspects in system engineering
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD141 (Vendégelőadás) Sztochasztikus folyamatok és fraktálok
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD148 (Vendégelőadás) Reverse Engineering and Software Visualization
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD164 (Vendégelőadás) Linux device drivers
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD165 (Vendégelőadás) Practical design and analysis of concurrent systems in process
algebra
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD168 (Vendégelőadás) Mathematical modelling and simulation of biological systems
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD175 (Vendégelőadás) Advanced Topics in Distributed Systems
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD176 (Vendégelőadás) Computer forensics
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD178 (Vendégelőadás) The human side of systems engineering
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD189 (Vendégelőadás) Advanced Functional Programming
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD194 (Vendégelőadás) 00 concepts in UML, Java and C#
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD195 (Vendégelőadás) Intelligens elektronikus oktató rendszerek és SCOR
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD402 (Vendégelőadás) Security and Privacy
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD403 (Vendégelőadás) Bio-inspired algorithms for optimization
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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INFPHD404 (Vendégelőadás) Towards Universal Multimedia Access using the MPEG-7 and
MPEG-21 Standards
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD405 (Vendégelőadás) Collaborative Evolutionary Algorithms and Applications for
Complex Newtorks
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD408 (Vendégelőadás) Approaches in Distributed Artificial Intelligence
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD415 (Vendégelőadás) From Domains to Requirements – a new approach to software engineering
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD416 (Vendégelőadás) Electronic Commerce
6 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD418 (Vendégelőadás) Computational topology
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD419 (Vendégelőadás) Web Security
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD422 (Vendégelőadás) 4n6 in a Linux Environment
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD424 (Vendégelőadás) Szoftverfejlesztésből üzlet
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD430 (Vendégelőadás) A robotirányításokban alkalmazott modell alapú prediktív
vezérlés
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD432 (Vendégelőadás) Five lectures on constructive logic
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD446 (Vendégelőadás) Principles of Interaction
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
INFPHD451 (Vendégelőadás) Research in Computer Science Eduction - Methods and Subject
Areas
2 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
Tudományos modul (megszerezhető kreditek: 156 kredit, teljesítendő min: 81)
INFPHD200 Irányított kutatómunka
6 félév alatt minimum 81, maximum 156 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
INFPHD201 Részletes kutatási terv elkészítése 1. szemeszter
2 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
INFPHD202 Éves beszámoló 3. szemeszter
2 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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INFPHD203 Éves beszámoló 4. szemeszter (2007 előtt felvett hallgatóknak)
2 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
INFPHD204 Éves beszámoló 6. szemeszter
2 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Kutatási kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos
munka eredményeinek publikálásáért.
Javaslat a kutatási kreditpontok részletezésére (a témavezető ismeri el a befektetett munkamennyiség arányában).
Feladatok elvégzéséért adható ajánlott mennyiség:
●● Szakmai előadás: 2-4 kredit
●● Előadás hazai konferencián: 4-5 kredit
●● Poszter hazai konferencián: 3-4 kredit
●● Előadás külföldi konferencián: 6-10 kredit
●● Poszter külföldi konferencián: 4-8 kredit
●● Magyar nyelven megjelent szakcikk: 4-8 kredit
●● Idegen nyelven megjelent szakcikk: 8-14 kredit
Konkrét eredménnyel nem járó kutatási tevékenység:
A befektetett munkamennyiség arányában kell elismerni (1 kredit = 30 munkaóra), egy félév
során maximum 14 kredit adható konkrét eredménnyel nem járó kutatási tevékenység végzéséért.
Oktatási modul (megszerezhető kreditek: 45, teljesítendő kreditek min: 0)
INFPHD300- Oktatás 0 kredit
6 félév alatt minimum 0, maximum 45 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Oktatási tevékenység beszámításánál 1 kontaktóra (45 perc) 2 kreditnek felel meg.

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE162:
A doktori iskolában az iskolarendszerű képzési modulban kreditpont adható a kontaktórákon való
részvételért, a vizsgákra és a feladatok teljesítésére való felkészülés és számonkérések teljesítésére.
Az egy féléves, heti egy, vagy két órában oktatott tantárgyak esetében az ismeretanyag feldolgozásá162 Módosítva az Informatika Doktori Iskola Képzési Tervének módosításáról szóló XVIII/2009. (II.23.) Szen. sz. határozat alapján
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nak és elsajátításának értékelése ötfokozatú skálán történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges
(2) és elégtelen (1). Egyes két féléves tárgyak esetében, melyek első féléve nem zárul számonkéréssel,
az első félév végén az oktató aláírásával kétfokozatú skálán – megfelelt, nem felelt meg- értékeli a
hallgató teljesítményét. Osztályzatot és tanulmányi krediteket a hallgatók ez esetben csak a második félév végén, a tantárgy második részének teljesítése után ötfokozatú skála alapján szereznek.
A tudományos modulon belül kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. Az elvégzendő kutatási tevékenység értékelése
három fokozatú skálán (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) történik. A témavezető minden
félév végén az un. kreditigazoló nyomtatvány kitöltésével igazolja a hallgató kutatási eredményeit
és meghatározza a szakmai előadások, hazai és külföldi konferenciákon megtartott előadások és
publikált poszterek, valamint magyar- és idegen nyelven elfogadott és megjelent szakcikkek kreditértékét. A konkrét eredménnyel nem járó kutatási tevékenységet a témavezető a befektetett munkamennyiség arányában minősíti.
A doktori képzésben részt vevő hallgató oktatási feladatokat vállalhat. Oktatási kredit az Informatikai
Karon végzett reguláris és kérvény alapján a külső intézményekben végzett oktatási tevékenységért adható. Az oktatási modulon belül adható kreditek mennyiségét minden félév végén az adott
tárgyakat gondozó tanszék vezetője igazolja.
Az első éves doktoranduszok az első szemeszter végén egy részletes kutatási tervet készítenek. A
kutatási tervet a témavezető kétfokozatú skálán – megfelelt, nem felelt meg – értékeli.
Az Informatika Doktori Iskola programtanácsa a másod és harmadéves hallgatók munkájának
megítélése és segítése céljából a harmadik és a hatodik félév végén áttekinti a szervezett doktori
képzést végző doktoranduszok addigi tevékenységét és eredményeit. A beszámoltatás során a
doktoranduszoknak a doktori iskola keretében végzett munkájáról írásos beszámolót kell készíteniük, melyben kitérnek tanulmányi kötelezettségeik teljesítésére, addigi tudományos eredményeikre
és publikációikra. Beszámolójukról, valamint munkájuk további ütemezésével kapcsolatos terveikről az iskola vezetése témavezetőjük jelenlétében nyílt előadás keretében meghallgatja a doktoranduszokat. A maximum 15 perces szóbeli előadásokban, melyek alapját az előzőleg leadott írásos
beszámoló képezik, elsősorban doktori témák bemutatására, az elért tudományos eredmények és
azok publikáltságára térnek ki a hallgatók.
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DOCTORAL SCHOOL OF INFORMATICS163
Discipline: Informatics/computer science
Level: Doctoral (PhD)
Aim of the programme: To give regular courses to students and prepare them for obtaining a scientific degree, and to offer them teaching experience in higher education
Duration of the programme: 6 semesters
Type of the programme: full-time education
Finances: Limited number of state scholarships, otherwise tuition fee
Entry requirements: MA, MBA or MSc degree and entrance examination
Language requirements: One complex (B2) intermediate level state-accredited language exam
Certificate at the end of the training: Pre-degree certificate
Full credit requirements: 180 credits
Ways of obtaining credits: Scholastic credits (min.: 24, max.: 54), teaching credits (min.: 0, max.: 45),
research credits (min.: 81, max.: 156) Students of the doctoral programme have to acquire minimum
60 credits during the first three semesters of the training. In case a student receiving scholarship
cannot fulfil this requirement, he/she loses his/her scholarship and will have to pay tuition fee.

163 Beiktatva az Informatika Doktori Iskola angol nyelvű képzési tervének elfogadásáról, valamint erre tekintettel az
ELTE képzési programjának módosításáról szóló CLIV/2014. (VI.30.) Szen. sz. határozat alapján.
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DOCTORAL TRAINING PROGRAMME:
Foundations and methodology of informatics
●● Information systems
●● Numerical and symbolical calculus
●●

Scholastic training module (obtainable credits: 54, minimum to obtain: 24)164
INFPHD005 Software Quality Management
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD008 Seminar on search and communicational complexity
6 credits, practice, obligatory optional, not reproducible
INFPHD009 Surface reconstruction by computer
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD015 Research Topics in Autonomic Systems
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD021 Advanced database systems I. (Fundamentals of Databases I-II.)
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD022 Advanced database systems II. (Fundamentals of Databases II-III.)
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD023 Data mining
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD034 Analysis of Algorithms and Data Structures I.
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD035 Comparative analysis of Programming Languages
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD037 Artificial Neural Nets
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD042 Introduction to Computer Algebra
12 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD048 Analysis of Algorithms and Data Structures II.
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD052 Queueing theory
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD061 Research methodology
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD073 Extremal Families of Subsets seminar
6 credits, practice, obligatory optional, not reproducible
164 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
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INFPHD074 Reinforcement Learning
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD078 Cryptography seminar
6 credits, practice, obligatory optional, not reproducible
INFPHD102 Bio-inspired Computation: Membrane Systems
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD128 Research areas of generative programming
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD142 M-Learning
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD143 Teaching of informatics methodology
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD147 Foundations of network planning
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD156 R&D questions of innovative TEL (Technology Enchanted Learning)
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD160 Theory of informatics curriculum
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD167 Nonlinear phenomenon on lattice
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD179 Chapters of informatics methodology research seminar I.
6 credits, practice, obligatory optional, not reproducible
INFPHD181 Computer vision
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD182 Artificial intelligence techniques in robotics
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD184 Chapters of informatics methodology research seminar II.
6 credits, practice, obligatory optional, not reproducible
INFPHD185 Chapters of informatics methodology research seminar III.
6 credits, practice, obligatory optional, not reproducible
INFPHD187 Dynamical systems with applications using computer algebra
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD190 Educational programming languages
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD196 Models of operations research
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD197 Multiple objective optimization
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD413 Principles of Real Analysis
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
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INFPHD417 Research fields of interactive media
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD421 Mobil Ad Hoc Networks
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD423 Parallel computing in discrete mathematical modelling
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD425 Logic grammars
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD427 Peer-to-Peer Networks
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD433 Fourier Calculus I.
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD434 Fourier Calculus II.
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD436 Scientific Databases
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD437 Variational methods in practice
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD439 Enterprise Architecture and modelling of Business Processes
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD441 Semantic Web applications
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD444 SAT Solving Algorithms
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD447 Formal and semi-formal approaches for information security and information
architecture
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
INFPHD450 Stochastic Models and Adaptive Algorithms
6 credits, lecture, obligatory optional, not reproducible
Scientific module (obtainable credits: 156, minimum to obtain: 81)
INFPHD200 Research work
Minimum 81, maximum 156 credits in 6 semesters, practice, obligatory, reproducible
INFPHD201 Detailed research plan, 1st semester
2 credits, practice, obligatory, not reproducible
INFPHD202 Yearly oral report at the end of the 3rd semester
2 credits, practice, obligatory, not reproducible
INFPHD204 Yearly oral report at the end of the 6th semester
2 credits, practice, obligatory, not reproducible
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Research credits may be given for obtaining abilities and skills necessary for research activities, for progress in the research, for the publication of research results. Recommendation
for the specification of research credits (the supervisor acknowledges the research credits
in proportion to the amount of invested work).
Recommended credits for the accomplishment of tasks:
●● Professional presentation: 2-4 credits
●● Presentation at a conference in the home country: 4-5 credits
●● Poster at a conference in the home country: 3-4 credits
●● Presentation at a conference abroad: 6-10 credits
●● Poster at a conference abroad: 4-8 credits
●● Publication written in native language: 4-8 credits
●● Publication written in foreign language: 8-14 credits
Research without concrete results:
Research without concrete results has to be evaluated in proportion to the invested amount
of work (1 credit = 30 working hours), only 14 credits may be given per semester for research without concrete results.
Teaching module (obtainable credits: 45, obligatory credits min: 0)
INFPHD300- Teaching
Minimum 0, maximum 45 credits in 6 semesters, practice, mandatory, reproducible
Credit evaluation of teaching activity: 1 contact hour (45 minutes) equals 2 credits.

RULES FOR EVALUATION AND ASSESSMENT:
In the Doctoral School, credit points can be given in the scholastic training module for attending
contact hours, for exams, for the preparation of the accomplishment of tasks and for the absolving
of assessments.
In the case of one-semester courses, which are taught in one or two hours a week, the assessment
of the adaptation and acquirement of the store of learning (performance) is carried out on a fivelevel scale: excellent (5), good (4), satisfactory (3), pass (2), fail (1).
In the scientific module, credits may be given for obtaining abilities and skills necessary for research activities, for progress in the research work, for the publication of research results. Assessment
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of performance of research activity is carried out on a three-scale system: [excellent, satisfactory,
unsatisfactory].
The supervisor certifies the research results at the end of each semester by filling in the “certificate of credits” form, and determines the credit value of professional presentations, presentations
and posters in conferences abroad and in the home country, and accepted/or published papers in
Hungarian or in a foreign language. Research without concrete results is evaluated by the supervisor in proportion to the invested amount of work.
PhD students may undertake teaching tasks. Teaching credits may be given for regular teaching
activities at the Faculty of Informatics, and on extra request for teaching activities in external institutions. The amount of credits given for the activities in the Teaching module are certified by the
head of department responsible for the teaching of the course.
First year PhD students have to prepare a detailed research plan at the end of the first semester.
The research plan is evaluated by the supervisor on a two-level scale [satisfactory, unsatisfactory].
The programme council of the Doctoral School of Computer Science overviews the activities and
results of the PhD students at the end of the third and the sixth semesters of their studies. During
the report, the PhD students have to prepare a written summary in which they detail the accomplishment of their study duties, their scientific results and publications. The PhD students give an
open presentation in front of the leadership of the Doctoral School, and their supervisor about their
report and the further schedule of their work.
During the maximum 15 minute long oral presentations, which are based on the previously issued
written reports, the PhD students present their PhD topics, the achieved scientific results and their
publications.
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7. IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Bölcsészettudományi Kar
For English see below

Tudományág megnevezése: Irodalomtudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatásmódszertan
elsajátítása, felkészítés szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási
gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint.
Finanszírozás: Államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Legalább jó rendű MA/egyetemi diploma és felvételi
vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módja / moduljai: Tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával, megszerzendő,
oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Irodalomtudományi Doktori Iskola/1945 utáni magyar irodalom Doktori Program165
Irodalomtudományi Doktori Iskola/A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata Doktori Program166 167
Irodalomtudományi Doktori Iskola/A magyar barokk Doktori Program168
Irodalomtudományi Doktori Iskola/A magyar és európai felvilágosodás Doktori
Program169
Irodalomtudományi Doktori Iskola/A magyar reneszánsz Doktori Program170
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Általános irodalom- és kultúratudomány Doktori
Program171
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Amerikanisztika Doktori Program172
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora
újkorban Doktori Program173
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Az irodalmi modernség Doktori Program174
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában Doktori Program175
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Az uráli népek folklórja és irodalma Doktori Program176
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Doktori Program177
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Doktori Program178
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Germanisztikai irodalomtudomány Doktori Program179
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Italianisztikai irodalom és művelődéstörténet Doktori
Program180

165 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
166 Beiktatva az Irodalomtudományi Doktori Iskolában Későromantikus és koramodern magyar irodalom új doktori
oktatási program képzési tervének elfogadásáról szóló XIX/2010. (III. 1.) Szen. sz. határozat alapján.
167 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
168 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
169 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
170 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
171 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
172 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
173 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
174 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
175 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
176 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
177 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
178 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
179 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
180 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.

165

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Irodalomtudományi Doktori Iskola

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Irodalomtudományi Doktori Iskola/Késő romantikus és kora modern magyar irodalom
Doktori Program181
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Könyvtártudomány Doktori Program182
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Magyar és összehasonlító folklorisztika Doktori
Program183 184
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Modern angol és amerikai irodalom Doktori Program185
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító
tanulmányok Doktori Program186
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Összehasonlító irodalomtudomány Doktori Program187
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története
Doktori Program188 189
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Romantika Doktori Program190
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Skandinavisztika Doktori Program191
Irodalomtudományi Doktori Iskola/Szláv irodalmak Doktori Program192

IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. 1945 UTÁNI MAGYAR IRODALOM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/JEL
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/JEL-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
181 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
182 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
183 Beiktatva a Néprajztudományi Doktori Iskola megszüntetéséről szóló CCCXLII/2009. (XII. 7.) Szen. sz. határozat
alapján.
184 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
185 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
186 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
187 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
188 Beiktatva a Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története doktori program indításáról szóló XXXIV/2008.
(III. 31.) Szen. sz. határozat alapján
189 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
190 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
191 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
192 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
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P/IR/JEL-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-5 A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-6 Poétikatörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-7 Kritika- és recepciótörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-8 A korszak képe az irodalomtörténet-írásban
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-9 Az irodalmi mező változásai, írói stratégiák és identitások
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-10 Az irodalom medialitása a korszakban
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
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P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

II. A KORTÁRS LATIN-AMERIKAI ELBESZÉLŐ IRODALOM ALKOTÁSAINAK ÉS
ELŐZMÉNYEINEK SZÖVEGVIZSGÁLATA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/LAT
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/LAT-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-5 A spanyol prózaformák története
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/LAT-6 Irodalomelméleti irányzatok spanyol nyelvterületen
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-7 Spanyol nyelvű prózaszövegek elemzése
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-8 A XX. századi latin-amerikai regény története
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-9 A XX. századi latin-amerikai kispróza története
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-10 Mai latin-amerikai próza
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
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P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

III. A MAGYAR BAROKK DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/BAR
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/BAR-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-5 Szövegolvasás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-6 Kézirat- és szöveggondozás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-7 Barokk poétika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-8 Kora újkori medialitás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-9 A tanulmányírás elmélete és gyakorlata
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/BAR-10 Kora újkori művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
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* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

IV. A MAGYAR ÉS EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/FELV
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/FELV-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-5 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-6 Latin szövegolvasás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-7 Textológiai és paleográfiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-8 Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-9 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi
kutatásai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-10 Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a
XIX. század első évtizedeiben
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

172

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Irodalomtudományi Doktori Iskola

P/IR/FELV-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
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OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

V. A MAGYAR RENESZÁNSZ DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/REN
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/REN-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-5 Hálózati (internetes) textológiai gyakorlat késő középkori és kora újkori szövegeken
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-6 Késő középkori és kora újkori irodalmak adatbázisainak építése
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-7 Antikvitás és latin humanizmus
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-8 A korszak összehasonlító irodalomtörténete
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-9 Elméleti beszélgetések a középkor és kora újkor irodalmáról
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-10 Kéziratolvasás, ősnyomtatvány-olvasás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/REN-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető
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VI. ÁLTALÁNOS IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/ELM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/ELM-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-5 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános
és összehasonlító irodalomtudomány, az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv,
struktúra, szöveg, szemiózis)
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-6 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika)
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-7 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika,
topika, stilisztika)
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-8 Az irodalomtudomány kultúra- és médiaelméleti újraszituálása
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-9 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diskurzus, szisztéma, kánon
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-10 A „történelem” diskurzusa és az irodalom történetisége
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/ELM-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

VII. AMERIKANISZTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/AMER
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IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/AMER-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-5 Az amerikai irodalom kánonjai: elmélet és gyakorlat
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-6 Amerikai posztstrukturalista és posztdekonstrukciós irodalom- és kultúraelméletek
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-7 Az amerikai kultúra metaforikus aspektusai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-8 Nyelvi kreativitás és az amerikai kultúra
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-9 Az Egyesült Államok és Magyarország, 1848–2010
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-10 Amerikai bevándorlás, európai kivándorlás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
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P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

VIII. ANGOL IRODALOM ÉS KULTÚRA A KÖZÉPKORBAN ÉS A KORA ÚJKORBAN DOKTORI
PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/AIKK
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/AIKK-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/AIKK-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-5 Bevezetés a doktori stúdiumokba
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-6 Műfajtörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-7 Műelemzés I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-8 Műelemzés II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-9 Dráma, színpad, adaptáció
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-10 Recepciótörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

IX. AZ IRODALMI MODERNSÉG DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/IMOD
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/IMOD-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-5 A modernség irodalmi mezeje
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

181

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Irodalomtudományi Doktori Iskola

P/IR/IMOD-6 A modernség poétikái
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-7 Eszmetörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-8 Esztétizáló modernség
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-9 Avantgárdproblémák
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-10 Hagyományőrző modernség
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
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P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhet kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

X. AZ OROSZ IRODALOM ÉS KULTÚRA KELET ÉS NYUGAT VONZÁSÁBAN DOKTORI
PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/OKNY
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/OKNY-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-6 Történeti és elméleti poétika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-7 Kultúrtörténet és kultúratudomány
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-8 Intermedialitás, intertextualitás, interkulturalitás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/OKNY-9 Bölcselet és irodalom
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
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* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XI. AZ URÁLI NÉPEK FOLKLÓRJA ÉS IRODALMA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/URA
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/URA-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-5 Az uráli népek folklórja I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-6 Az uráli népek folklórja II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-7 Az uráli népek irodalmai I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-8 Az uráli népek irodalmai II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-9 Az uráli népek művelődéstörténete
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-10 Szövegelemzés és szövegkiadás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/URA-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető
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XII. FRANCIA IRODALOM A FELVILÁGOSODÁSTÓL NAPJAINKIG DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/FRFEL
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/FRFEL-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-5 XX. századi francia irodalom I. A szürrealizmus mint az avantgárd mozgalmak francia változata
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-6 XX. századi francia irodalom II. A regény, az írója és az olvasója
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-7 XIX. századi francia irodalom I. Költészetelméletek a romantikától a szimbolizmusig
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-8 XIX. századi francia irodalom II. Egy műfaj változatai – a fantasztikus elbeszélés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-9 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet I. Irodalom és természetfilozófia
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-10 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet II. A francia dráma
a XVIII. században
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/FRFEL-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető
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XIII. FRANCIA IRODALOM A KÖZÉPKORTÓL A FELVILÁGOSODÁSIG DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/FRKÖ
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/FRKÖ-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-5 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-6 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-7 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-8 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-9 Francia nyelvtörténet I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-10 Francia nyelvtörténet II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XIV. GERMANISZTIKAI IRODALOMTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/GER
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
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P/IR/GER-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-5 Irodalomtudománytörténeti áttekintés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-6 A filológiai munka sajátosságai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-7 Magyar irodalomtudományi/más filológiai témakör
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-8 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-9 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-10 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/NED
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/NED-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-5 Irodalomtudománytörténeti áttekintés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/NED-6 A filológiai munka sajátosságai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-7 Magyar irodalomtudományi/más filológiai témakör
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-8 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-9 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-10 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
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P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XV. ITALIANISZTIKAI IRODALOM ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/ITA
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/ITA-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-5 Irodalom és gondolkodás a középkorban; a humanizmus kultúrája
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-6 Reneszánsz és barokk irodalom- és művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-7 Olasz irodalom a felvilágosodástól a decadentismóig
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-8 A 20. századi Itália irodalma és kultúrája
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-9 Magyar–olasz kapcsolatok
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/ITA-10 Italianisztikai összehasonlító művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
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* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XVI. KÉSŐ ROMANTIKUS ÉS KORA MODERN MAGYAR IRODALOM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/KRM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/KRM-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-5 Klasszikus művek értelmezése az ezredfordulón
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-6 Irodalom és társművészetek, irodalom és médiumok
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-7 Komparatisztika és kulturalitás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-8 A romantika és a modernség elméletei: szakszövegolvasás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-9 Késő romantikus és kora modern epika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-10 Késő romantikus és kora modern líra
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/KRM-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető
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XVII. KÖNYVTÁRTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/KÖNYV
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/KÖNYV-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-5 Információ-, dokumentum- és könyvtártörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-6 Könyvtártan
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-7 Bibliográfiai számbavétel
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-8 Tartalmi feltárás és információkeresés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-9 Kutatásfejlesztési információmenedzsment
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-10 Üzletiinformáció-menedzsment
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XVIII. MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ FOLKLORISZTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/FOLK
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
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P/IR/FOLK-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-5 Módszertan
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-6 Mentalitás- és művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-7 Forrás- és adatgyűjtés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-8 Magyar folklorisztika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-9 Összehasonlító folklorisztika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-10 Folklorisztikai tudománytörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XIX. MODERN ANGOL ÉS AMERIKAI IRODALOM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/MODA
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/MODA-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/MODA-5 Korszakstúdiumok
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-6 Műfajtörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-7 Műelemzés I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-8 Műelemzés II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-9 Életmű-szeminárium
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-10 Recepciótörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
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P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XX. OROSZ IRODALOM ÉS IRODALOMKUTATÁS – ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYOK
DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/OKUT
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/OKUT-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-5 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái (orosz és világirodalmi
nézőpontból) I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-6 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái (orosz és világirodalmi
nézőpontból) II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/OKUT-7 Az orosz irodalomtudomány története általános irodalomelméleti kontextusban I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-8 Az orosz irodalomtudomány története általános irodalomelméleti kontextusban II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-9 Az orosz regény poétikája világirodalmi kitekintésben
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-10 Szöveg- és műfajelmélet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető

204

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Irodalomtudományi Doktori Iskola

P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XXI. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/ÖH
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/ÖH-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei,
folyóiratai és története
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-6 Irodalom és társművészetek
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-7 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-8 Összehasonlító műfajtörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/ÖH-9 Szóbeli és írott kultúra
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-10 Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
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* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XXII. PORTUGÁL NYELVŰ IRODALMAK: A PRÓZAI MŰFAJOK TÖRTÉNETE DOKTORI
PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/POR
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/POR-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-5 Szakmai tárgy I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-6 Szakmai tárgy II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-7 Szakmai tárgy III.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-8 Szakmai tárgy IV.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-9 Szakmai tárgy V.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-10 Szakmai tárgy VI.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/POR-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
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P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XXIII. ROMANTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/ROM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/ROM-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-6 A romantika nemzetközi szakirodalma
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-7 Tudományos szövegkiadások
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-8 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma
és színház
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-9 Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a
dráma és a színház története a XIX. században
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-10 A romantika korának művelődéstörténete
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/ROM-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XXIV. SKANDINAVISZTIKA DOKTORI PROGRAM
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A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/SK
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/SK-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-5 Világirodalom, komparatisztika 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-6 Világirodalom, komparatisztika 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-7 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-8 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-9 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-10 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
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P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

XXV. SZLÁV IRODALMAK DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: IR/SZL
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/IR/SZL-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
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P/IR/SZL-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-5 Nemzeti irodalomtörténet-írás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-6 Magyarországi szakszlavisztika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-7 Irodalomtörténet 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-8 Irodalomtörténet 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-9 Irodalomtörténet 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-10 Irodalomtörténet 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit legalább: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/IR-20 Tanulmányírás 1.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-21 Tanulmányírás 2.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-22 Tanulmányírás 3.
8 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR-23/A, B, C* Tanulmányírás
8 kredit, gyakorlati jegy, választható, korlátlanul ismételhető
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P/IR-24/A, B, C* Egyéb publikáció
4 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/IR-25/A, B, C* Konferencia-előadás
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-26/A, B, C* Szerkesztés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-27/A, B, C* Tudományszervezés / oktatásszervezés
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-28/A, B, C* Külföldi kutatómunka
4 kredit, választható, háromszor ismételhető
P/IR-29 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, választható, nem ismételhető
* Az A, B, C a félévenkénti meghirdetést lehetővé tévő technikai megkülönböztetés, hogy
azonos félévben több tanegységet is föl lehessen venni egy-egy tevékenységfajtából.
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/IR-50/A, B, C, D Heti 2 órás szeminárium vagy előadás tartása
8 kredit, választható, négyszer ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
Az iskolarendszerű képzési modulban teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1-5) osztályzatokkal, a tudományos modulban három fokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) szöveges
értékeléssel, az oktatói munkát két fokozatú szöveges értékeléssel történik. A tudományos modulban
teljesített tanegységekhez tartozó teljesítéseket a doktorandusz témavezetője részletesen ellenőrzi.
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DOCTORAL SCHOOL OF LITERARY STUDIES193
Field of Study: Literature
Level: PhD
Aims of Programme: To prepare students for obtaining their PhD degree through acquisition of
the latest research methodologies, participation in conferences and teaching expertise in higher
education.
Duration: 6 semesters (3 years)
Form of Training: Regular (full time)
Financial Status: Self-financed
Admission Requirements: MA degree with a minimum scale of achievement corresponding to ‘good’
or a similar level (depending on background); entrance exam
Language Exam Requirements: State accredited exam corresponding to C2 level (proficient user)
of CEFR (or a similar exam)
Required for Completion of Programme: Pre-Degree Certificate of all compulsory and optional
subjects of the curriculum
Credit Points Required for Completion of Programme: 180
Modules for Credit Completion: Course Work (Taught Component), Research, Teaching

193 Beiktatva a Történelemtudományi Doktori Iskola, a Nyelvtudományi Doktori Iskola, az Irodalomtudományi Doktori
Iskola és a Filozófiatudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzési tervéről, valamint erre tekintettel az ELTE képzési
programjának módosításáról szóló CXXXIX/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján.
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PROGRAMMES OF THE DOCTORAL SCHOOL OF LITERARY STUDIES:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Doctoral School of Literary Studies/Hungarian Literature after 1945 Doctoral
Programme194
Doctoral School of Literary Studies/Textual Analysis of the Works and Precedents of
Contemporary Latin-American Prose Fiction Doctoral Programme195 196
Doctoral School of Literary Studies/The Hungarian Baroque Doctoral Programme197
Doctoral School of Literary Studies/Hungarian and European Enlightenment Doctoral
Programme198
Doctoral School of Literary Studies/Hungarian Renaissance Doctoral Programme199
Doctoral School of Literary Studies/General Literary Studies and Cultural Studies Doctoral
Programme200
Doctoral School of Literary Studies/American Studies Doctoral Programme201
Doctoral School of Literary Studies/English Literature and Culture in the Middle Ages and
Early Modern Ages Docotral Programme202
Doctoral School of Literary Studies/Modernism in Literature Doctoral Programme203
Doctoral School of Literary Studies/Russian Literature and Culture between East and
West Doctoral Programme204
Doctoral School of Literary Studies/The Foklore and Literature of the Uralic Peoples
Doctoral Programme205
Doctoral School of Literary Studies/French Literature from the Age of Enlightenment to
the Present Doctoral Programme206
Doctoral School of Literary Studies/French Literature from the Middle Ages to the Age of
Enlightenment Doctoral Programme207
Doctoral School of Literary Studies/Germanic Literary Studies Doctoral Programme208

Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Taken into register by decision of Senate no. XIX/2010. (III. 1.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Doctoral School of Literary Studies/Italian Literary and Cultural Studies Doctoral
Programme209
Doctoral School of Literary Studies/Late romantic and Early Modern Hungarian Literature
Doctoral Programme210
Doctoral School of Literary Studies/Library Sciences Doctoral Programme211
Doctoral School of Literary Studies/Hungarian and Comparative Folkloristics Doctoral
Programme212 213
Doctoral School of Literary Studies/Modern English and American Literature Doctoral
Programme214
Doctoral School of Literary Studies/Russian Literature and Literary Studies –
Comparative Studies Doctoral Programme215
Doctoral School of Literary Studies/Comparative Literary Studies Doctoral Programme216
Doctoral School of Literary Studies/Portuguese Literatures: History of Prose Fiction
Doctoral Programme217 218
Doctoral School of Literary Studies/Romanticism Doctoral Programme219
Doctoral School of Literary Studies/Scandinavian Studies Doctoral Programme220
Doctoral School of Literary Studies/Slavic Literatures Doctoral Programme221

STUDY UNIT LISTS OF THE DOCTORAL SCHOOL OF LITERARY STUDIES

I. HUNGARIAN LITERATURE AFTER 1945 DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/JEL
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Taken into register by decision of Senate no. CCCXLII/2009. (XII. 7.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
132 Taken into register by decision of Senate no. XXXIV/2008. (III. 31.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
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P/IR/JEL-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JELE-4 Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-5E Theory and practice of scientific research
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-6E History of poetics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-7E History of criticism and reception
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-8E The image of the age in literary history
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-9E Changes in the literary field, strategies and identities of writers
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-10E The mediality of literature in the age
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/JEL-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

II. TEXTUAL ANALYSIS OF THE WORKS AND PRECEDENTS OF CONTEMPORARY LATINAMERICAN PROSE FICTION DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/LAT
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/LAT-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/LAT-4 ECo-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-5E History of the Spanish prose forms
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-6E Literary theory schools in Spanish speaking territories
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-7E Analysis of Spanish language prose texts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-8E The history of the Latin-American novel in the 20th century
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-9E The history of the Latin-American short fiction in the 20th century
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-10E Contemporary Latin-American prose
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/LAT-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
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P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

III. THE HUNGARIAN BAROQUE DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/BAR
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/BAR-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-5E Reading texts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-6E Editing texts and manuscripts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/BAR-7E Baroque poetics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-8E Early modern mediality
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-9E Theory and practice of essay writing
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-10E Cultural history of the early modern age
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-1E1 Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/BAR-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
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P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

IV. HUNGARIAN AND EUROPEAN ENLIGHTENMENT DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/FELV
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/FELV-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-5E Study of the latest scientific works on the Hungarian literature of the age of
enlightenment
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-6E Latin text reading
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-7E Studying textology and paleography. The scientific editions of the writers of
the age, analysis and criticism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-8E Research into intellectual history in Hungarian and international scientific
works on enlightenment
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/FELV-9E The most recent history research results concerning the topic of the dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-10E The status of literature in Hungary in the second half of the 18th c. and the
first decades of the 19th c.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FELV-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
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P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

V. HUNGARIAN RENAISSANCE DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/REN
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/REN-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-5E Network (internet) textological practice on late medieval and early modern texts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-6E Constructing the database of late medieval and early modern literatures
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-7E Antiquity and Latin humanism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-8E The comparative literary history of the era
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-9E Theoretical discussions about the literature of the late medieval and early
modern era
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-10E Reading manuscripts and incunabula
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/REN-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/REN-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
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OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

VI. GENERAL LITERARY STUDIES AND CULTURAL STUDIES
Codes of the Doctoral Programme: IR/ELM
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/ELM-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-5E Literary theory in the system of literary studies; philology, general and comparative literary studies, textological foundations of literary theory (language, structure, text,
semiosis)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-6E Foundations of understanding literature (hermeneutics and literary aesthetics)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-7E Foundations of creating the text and the types of text (theory of modes of
fiction, poetics, rhetorics, topics, stylistics)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-8E The culture theoretical and media theoretical re-positioning of the literary
studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-9E The literary meaning-making and stabilising the meaning: discourse, system,
canon
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-10E The discourse of “history” and the historicity of literature
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/ELM-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ELM-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
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P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

VII. AMERICAN STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/AMER
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/AMER-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-5E Canons of American literature: theory and practice
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-6E American post-structuralist and post-deconstructionist literary and cultural theories
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-7E Metaphoric aspects of American culture
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-8E Linguistic creativity and American culture
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-9E The United States and Hungary, 1848–2010
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-10E American immigration, European emigration
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-1E1 Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/AMER-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AMER-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

VIII. ENGLISH LITERATURE AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN
AGES
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Codes of the Doctoral Programme: IR/AIKK
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/AIKK-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-5E Introduction to doctoral studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-6E History of a genre
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-7E Analysis of works I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-8E Analysis of works II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-9E Drama, stage, adaptation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-10E History of reception
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/AIKK-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

IX. MODERNISM IN LITERATURE DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/IMOD
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
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P/IR/IMOD-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-5E The literary field of modernity
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-6E The poetics of modernity
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-7E Intellectual history
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-8E Aesthesizing modernity
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-9 E Problems of the avant-garde
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-10E Modernity preserving tradition
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-13 Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/IMOD-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (megszerezhet credit points: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

X. RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE BETWEEN EAST AND WEST DOCTORAL
PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/OKNY
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/OKNY-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only

234

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Irodalomtudományi Doktori Iskola

P/IR/OKNY-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-5E Comparatistics, reception theory and history of influences
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-6E Historical and theoretical poetics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-7E History of culture and cultural studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-8E Intermediality, intertextuality, interculturality
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-9E Philosophy and literature
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-10E History of genres and narrative theories
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKNY-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
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P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XI. THE FOLKLORE AND LITERATURE OF THE URALIC PEOPLES DOCTORAL
PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/URA
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/URA-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-5E The folklore of the Uralic peoples I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-6E The folklore of the Uralic peoples II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/URA-7E The literatures of the Uralic peoples I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-8E The literatures of the Uralic peoples II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-9E The cultural history of the Uralic peoples
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-10E Text analysis and publishing
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/URA-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22 Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
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P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XII. FRENCH LITERATURE FROM THE AGE OF ENLIGHTENMENT TO THE PRESENT
DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/FRFEL
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/FRFEL-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-5E French literature in the 20th century I. Surrealism as the French version of
avant-garde movements
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-6E French literature in the 20th century II. The novel, its writer and its reader
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-7E French literature in the 19th century I. Theories of poetry from romanticism
to symbolism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/FRFEL-8E French literature in the 19th century II. Variations of a genre – the fantastic
short story
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-9E The history of French literature and culture in the 18th century I. Literature
and philosophy of nature
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-10E The history of French literature and culture in the 18th century I. French
drama in the 18th century
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRFEL-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
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P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XIII. FRENCH LITERATURE FROM THE MIDDLE AGES TO THE AGE OF ENLIGHTENMENT
DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/FRKÖ
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/FRKÖ-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-5E Medieval/renaissance/17th century poetry I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-6E Medieval/renaissance/17th century poetry II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-7E Medieval/renaissance/17th century prose I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-8E Medieval/renaissance/17th century prose II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/FRKÖ-9E The history of the French language I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-10E The history of the French language II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FRKÖ-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
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* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XIV. GERMANIC LITERARY STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/GER
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/GER-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-5E Overview of the history of literary studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-6E The specific features of philological work
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-7E Hungarian literary studies/Other philological field
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-8E (Fields of) problems relating to the dissertation 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-9E (Fields of) problems relating to the dissertation 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-10E (Fields of) problems relating to the dissertation 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/GER-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/GER-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
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P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XV. ITALIAN LITERARY AND CULTURAL STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/ITA
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/ITA-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-5E Literature and thinking in the Middle Ages; the culture of humanism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-6E Renaissance and baroque literary and cultural history
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-7E Italian literature from the enlightenment to the decadentismo
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-8E The literature and culture of Italy in the 20th century
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-9E Hungarian-Italian relations
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-10E Italian comparative cultural studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/ITA-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ITA-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XVI. LATE ROMANTIC AND EARLY MODERN HUNGARIAN LITERATURE DOCTORAL
PROGRAMME
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Codes of the Doctoral Programme: IR/KRM
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/KRM-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-5E Analysing classic works at the turn of the millennium
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-6E Literature and the arts, literature and the media
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-7E Comparatistics and culturality
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-8E The theories of romanticism and modernity - reading scientific texts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-9E Late romantic and early modern prose
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-10E Late romantic and early modern poetry
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KRM-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
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P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XVII. LIBRARY SCIENCES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/KÖNYV
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/KÖNYV-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/KÖNYV-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-5E History of information, documents and libraries
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-6E Library studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-7E Bibliographic assessment
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-8E Contents revelation and information search
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-9E Research development information management
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-10E Commercial information management
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/KÖNYV-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XVIII. HUNGARIAN AND COMPARATIVE FOLKLORISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/FOLK
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/FOLK-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/FOLK-5E Methodology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-6E History of mentality and cultural history
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-7E Source and data collection
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-8E Hungarian folkloristics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-9E Comparative folkloristics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-10E The history of folkloristics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/FOLK-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
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P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XIX. MODERN ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/MODA
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/MODA-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-5E Studying the era
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-6E History of a genre
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-7E Analysis of works I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/MODA-8E Analysis of works II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-9E Seminar on a life-work
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-10E History of reception
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/MODA-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
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P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XX. RUSSIAN LITERATURE AND LITERARY STUDIES - COMPARATIVE STUDIES
DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/OKUT
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/OKUT-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-5E Interpretation problems of classic Russian literature (from a Russian and a
world literary viewpoint) I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-6E Interpretation problems of classic Russian literature (from a Russian and a
world literary viewpoint) II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-7E The history of the Russian literary studies in a general literary theoretical
context I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-8E The history of the Russian literary studies in a general literary theoretical
context II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/OKUT-9E The poetics of the Russian novel in a world literary context
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-10E Text and genre theory
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/OKUT-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
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* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XXI. COMPARATIVE LITERARY STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/ÖH
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/ÖH-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-5E The notion of comparative literary studies, its definition, institutions, journals
and history
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-6E Literature and the sister arts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-7E Research of translation and the comparative study of intertextuality
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-8E Comparative history of genres
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-9E Orality and literacy in culture
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-10E Comparative research of epochs and schools
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/ÖH-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ÖH-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
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P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XXII. PORTUGUESE LITERATURES: HISTORY OF PROSE FICTION DOCTORAL
PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/POR
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/POR-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-5E Main discipline I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-6E Main discipline II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-7E Main discipline III.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-8E Main discipline IV.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-9E Main discipline V.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-10E Main discipline VI.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/POR-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/POR-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XXIII. ROMANTICISM DOCTORAL PROGRAMME
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Codes of the Doctoral Programme: IR/ROM
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/ROM-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-5E The scientific literature of Hungarian romanticism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-6E The international scientific literature of romanticism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-7E Scientific publications of texts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-8E The international scientific literature of individual genres: theory of poetry,
narratology, drama and theatre
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-9E The international scientific literature of individual genres: the history of poetry,
novel, drama and theatre in the 19th c.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-10E The cultural history of the age of romanticism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/ROM-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XXIV. SCANDINAVIAN STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/SK
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)

260

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Irodalomtudományi Doktori Iskola

P/IR/SK-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-5E World literature, comparative studies 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-6E World literature, comparative studies 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-7E Scandinavian literary history and literary studies 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-8E Scandinavian literary history and literary studies 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-9E Scandinavian literary history and literary studies 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-10E Scandinavian literary history and literary studies 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SK-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XXV. SLAVIC LITERATURES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/SZL
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/SZL-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/SZL-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-5E Writing national literary history
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-6E Specialised Slavic studies in Hungary
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-7E Literary history 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-8E Literary history 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-9E Literary history 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-10E Literary history 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-12 Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/SZL-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22E Writing a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
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P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

XXVI. NETHERLANDIC STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: IR/NED
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/IR/NED-1E Co-Discipline 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-2E Co-Discipline 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-3E Co-Discipline 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-4E Co-Discipline 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-5E Overview of the history of literary studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-6E The specific features of philological work
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/IR/NED-7E Hungarian literary studies/Other philological field
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-8E Individual, optional topics relating to the dissertation 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-9E Individual, optional topics relating to the dissertation 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-10E Individual, optional topics relating to the dissertation 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-11E Dissertation topic consultations 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-12E Dissertation topic consultations 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-13E Dissertation topic consultations 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-14E Dissertation topic consultations 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-15E Dissertation topic consultations 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR/NED-16E Dissertation topic consultations 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (minimal number of credit points to be accrued: 36, number of obligatory
publications: 3)
P/IR-20E Writing a scientific paper 1.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-21E Writing a scientific paper 2.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-22EWriting a scientific paper 3.
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/IR-23E/A, B, C* Writing a scientific paper
8 credit points, practical, optional, can be taken any number of times
P/IR-24E/A, B, C* Other publication
4 credit points, optional, can be taken any number of times
P/IR-25E/A, B, C* Conference lecture
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-26E/A, B, C* Editing
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-27E/A, B, C* Organising scientific events / education
4 credit points, optional, can be taken three times
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P/IR-28E/A, B, C* Research work abroad
4 credit points, optional, can be taken three times
P/IR-29E Other scientific activity
4 credit points, optional, can be taken once only
* Differential codes (A, B, C) are used to allow taking a number of courses of the same type
in the same semester.
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/IR-50E/A, B, C, D Teaching a seminar or lecture of two lessons a week
8 credit points, optional, can be taken four times

SYSTEM OF ASSESSMENT:
Course Work (Taught Component): on a scale of five grades (1 to 5)
●● Research Module: on a scale of three values (completed with excellent results, completed,
not completed). Courses completed in this module are assessed by the Supervisor of the
Doctoral Student and their results reported to the Head of the Doctoral School
●● Teaching Module: on a scale of two values (completed, not completed)
●●
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8. KÉMIA DOKTORI ISKOLA
Természettudományi Kar

Tudományág megnevezése: Kémiai tudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, felsőoktatási gyakorlat megszerzése
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali
Finanszírozás: Államilag támogatott ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Mesterfokozat és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi kredit (24), kutatási kredit (156)
A doktori iskolai képzés felelőse: Dr. Császár Attila egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője

A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAI
Szintetikus kémia anyagtudomány, biomolekuláris kémia
Programfelelős: Dr. Perczel András
●● Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatás
Programfelelős: Dr. Surján Péter
●● Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia
Programfelelős: Dr. Kiss Éva
●●
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KÉMIA DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE222 223 224 225 226 227 228 229 230

I. SZINTETIKUS KÉMIA, ANYAGTUDOMÁNY, BIOMOLEKULÁRIS KÉMIA DOKTORI
PROGRAM
II. ELMÉLETI ÉS FIZIKAI KÉMIA, ANYAGSZERKEZETKUTATÁS DOKTORI PROGRAM
III. ANALITIKAI, KOLLOID- ÉS KÖRNYEZETKÉMIA, ELEKTROKÉMIA DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerezendő kredit: 24):
KÉM/001 Komputációs statisztikus mechanika
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/006 Vázátrendeződések a heterociklusos kémiában
Ring transformations in heterocyclic chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/007 Kvantumkémia és szerkezetkutatás, haladóknak
Quantum chemistry and structural determinations, advanced
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/008 Molekulamozgások kvantummechanikája
Quantum mechanics of molecular motions II.
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/010 Makromolekulák határfelületi viselkedése
Interfacial behaviour of macromolecules
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/011 Elektromigrációs módszerek
Electromigration methods
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/012 Kvantumkémiai molekulamodellezés
Quantum chemical molecular modeling
222 Módosítva a CLXXXVIII/2008. (VI. 30.), CLXXXIX/2008. (VI. 30.) és CXC/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozatai alapján
223 Módosítva a CCVI/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
224 Módosítva a CCXLV/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
225 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
226 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
227 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
228 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
229 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
230 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
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3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/015 Elektromos kölcsönhatás kolloid rendszerekben
Electrostatic interactions in colloid systems
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/016 Tenzidek önszerveződése oldatban
Self-assocation of surfactants in solution
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/018 Heteroaromás vegyületek kémiája
Heteroaromatic Chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/21Z öld kémia
Green Chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/022 Ciklodextrinek kémiája
The chemistry of cyclodextrins
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/023 Biokonjugátumok
Bioconjugates
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/024 Válogatott fejezetek a peptid- és fehérjekémiából
Selected chapters of peptide and protein chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/026 Elméleti elektrokémia
Theoretical electrochemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/027 Makromolekuláris kémiai technológia alapjai
Basics of macromolecular technology
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/028 Principles of molecular engineering of macromolecules
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/029 Szerves kémia haladóknak
Advanced organic chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/030 Enantiomerek elválasztása kromatográfiás technikákkal
Chromatographic separation of enantiomers
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/031 Röntgendiffrakció, új irányzatok
New trends in X-ray crystallography
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
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KÉM/032 A neurokémia alapjai
Basic neurochemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/033 Alkalmazott statisztikai módszerek
Methods of applied statistics
KÉM/034 Modern reakciókinetika
Modern reaction Kinetics
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/035 Bioanyagok felületkémiája
Surface chemistry of biomaterials
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/036 Szilárd / folyadék határfelületi jelenségek, nanorétegek
Solid/liquid interfacial phenomena – nanolayers
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/039 Fémorganikus vegyületek a szerves szintézisben
Organometallic compounds in the organic synthesis
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/040 Modern szintézismódszerek
Modern synthetic methods
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/041 Elektrokémiai kísérleti módszerek elméleti háttere
Theoretical beckground of experimental electrochemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/042 Bevezetés az elemi reakciók kinetikájának elméletébe
Introduction to the theory of elementary reaction kinetics
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/043 Válogatott fejezetek a kvantumkémiából
Selected topics in quantumchemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/046 Molekulák alakja, hasonlósága és komplementaritása
Shape, similarity and complementarity of molecules
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/047 Ciklo-és nagytagszámú peptidek szintézise
Preparation of cyclo- and oligopeptides
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/048 Térhálós szerkezetek kolloidkémiája
Colloid Chemistry of network structures
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/049 Molekulamodellezés
Molecular modelling
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3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/050 Oszcilláció és egyéb dinamikai jelenségek a kémiában
Oscillation and other dynamic phenomena in chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/051 Fehérjék és peptidek térszerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel
Structure elucidation of peptides and proteins by NMR spectroscopy
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/052 Pulzusszekvenciák az NMR szerkezetvizsgálatban
Bio-NMR pulse sequences
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/053 GC and HPLC in the analysis of organic compounds
GC and HPLC in the analysis of organic compounds
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/054 Kvantumkémiai módszerek
Methods of quantum chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/055 A kvantumkémia néhány modern eljárása
Modern methods of quantum chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/056 Rendezetlenség kondenzált fázisokban
Disorder in condensed phases
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/057 Szerves fluorvegyületek kémiája
Organofluorine Chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/058 Felületvizsgáló módszerek
Methods of surface examination
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/060 Fizikai szerves kémia
Phisycal organic chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/061 Nagyérzékenységű nukleáris módszerek a környezeti analitikában
Instrumental Nuclear Methods Applied in Environmental Analysis
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/065 Biopolimerek elméleti vizsgálata
Theoretical study of protein structures
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/066 Alkalmazott NMR-spektroszkópia
Applied NMR spectroscopy
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
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KÉM/067 Az NMR spektroszkópia elméleti alapjai
Basics of NMR spectroscopy
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/068 Matematikai módszerek a kvantumkémiában I.
Mathematical methods in quantum chemistry I.
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/069 Matematikai módszerek a kvantumkémiában II.
Mathematical methods in quantum chemistry II.
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/070 Peptidmimetikumok
Peptidomimetics
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/072 A kvantumkémia modern módszerei
Modern methods of quantum chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/073 A molekuladinamika spektroszkópiai alkalmazásai
Spectroscopic application of molecular dynamics
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/074 A fotoionizáció spektroszkópiai alkalmazása
Application of photoionization in spectroscopy
KÉM/075 Rendszeres fémorganikus kémia
Organometallic chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/077 Fémek korróziójának vizsgálata
Investigation of metal corrosion by electrochemical methods
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/078 Aszimmetrikus szintézisek
Asymmetric Synthesis
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/079 A gázkromatográfia alkalmazásai
Applied gas chromatography
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/080 Elválasztástechnika a szerves kémiában
Separation techniques in organic chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/081 Energiatermelés által okozott környezeti és egészségi károk
Environmental and health effects of energy production
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/082 Lángok kémiája és fizikája
Combustion chemistry and physics
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3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/083 Reakciómechanizmusok vizsgálata
Investigation of reaction mechanisms
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/84A lkalmazott számítógépes szimulációk
Applied computer simulations
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/085 Elemi reakciódinamika
Elementary reaction dynamics
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/086 Tömegspektrometria II.
Mass spectrometry II.
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/087 Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek
Nuclear techniques in material science
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/088 A plazmaspektroszkópia analitikai alkalmazása
Analytical application of plasma spectroscopy
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/089 Környezeti analitika
Environmental analysis
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/090 Dúsításos módszerek az atomspektroszkópiában
Enrichment methods in atomspectroscopy
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/092 Vákuumtechnika
Vacuum techniques
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/093 Elemi és alkalmazott kvantumkémia
Basic and applied quantum chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/095 Alkalmazott elektrokémia előadás
Applied electrochemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/096 Fotofizika és fotokémiai kinetika
Photophisics and photochemical kinetics
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/098 Ciklodextrinek, mint a szénhidrátalapú nanotechnológia sokoldalú képviselői
Cyclodextrins in nanotechnology
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
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KÉM/099 Számítógépes gyógyszertervezés
Computer-aided drug design
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/101 Biomolekulák tömegspektrometriás vizsgálata
Mass spectrometry of biomolecules
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/102 NMR spektroszkópia elmélete és méréstechnikája
Theory of measurement techniques of NMR spectroscopy
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/103 Szilárd anyagok NMR spektroszkópiája
NMR spectroscopy of solids and solutions
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/104 A fehérjekrisztallográfia módszerei
Protein crystallography
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/105 Szilíciumorganikus kémia
Organosilicon chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/106 Elméleti Szerves Kémia II.
Theoretical organic chemistry II
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/108 A biológiai fehérjeszintézis kémiája
Chemistry of protein biosynthesis
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/109 Szerves makromolekulák hőbomlása
Thermal decomposition of organic macromolecules
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/111 Elektrokémiai kísérleti módszerek elméleti háttere II.
Theoretical beckground of experimental electrochemistry II
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/112 A Monte Carlo számítógépes szimulációs módszer
Monte Carlo method
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/113 Molekuláris felismerés alapjai
Molecular recognition
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/114 Szénhidrátkémia
Carbohydrate chemistry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
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KÉM/116 Nanorészecskék és nanorendszerek szerkezetvizsgálata
Nanoparticles and nanosystems
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/117 Biomolekuláris tömegspektrometria
Biomolecular mass spectrometry
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/118 Gyógyszerhatóanyagok optimalizálási paraméterei
Optimization of drug substances
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/120 Fehérje gyógyszerhatóanyagok analitikája
Analysis of protein drugs
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/121 Elektrokémiai fémleválasztás
Electrochemical metal deposition
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/124 Kapcsolt méréstechnikák elemek kémiai formáinak meghatározására
Hyphenated techniques for elemental speciation
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/125 Elméleti módszerek a precíziós spektroszkópiához
Theoretical methods to precision spectroscopy
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/126 Válogatás a modern kvantummechanikából kémikusoknak
Selected topics from modern quantum mechanics for chemists
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/127 Kemometria
Chemometrics
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/128 A többváltozós adatelemzés modern módszerei
Modern methods of multivariate data analysis
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/129 Nemlineáris dinamika: Önszerveződés kémiai és biológiai rendszerekben
Nonlinear dynamics: Self organization in chemical and biological systems
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/130 A tudományos előadás
Scientific Presentation
3 kredit, elmélet, szabadon választható, nem ismételhető
KÉM/ÁH-KV Áthallgatás, kreditátvitel
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 156):
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KÉM/KUT Irányított kutatómunka (megszerezhető kredit 24/I-II. tanév, 27/5-6. szemeszter)
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, nem kötelező, nem ismételhető
KÉM/BESZ Beszámoló (megszerezhető kredit: 6)
6 kredit, nem kötelező, nem ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE
Egy heti 2 órás előadáson való részvétellel, felkészüléssel és sikeres vizsgával 3 kredit szerezhető.
A képzés 6 féléve során minden hallgatónak legalább 24, kontaktóra hallgatásáért kapott kreditet
kell szereznie. A kurzusok teljesítését a tárgy előadója ötfokozatú (1-2-3-4-5) skálán értékeli és a
hallgató indexében, valamint az ETR rendszerben igazolja.
Ezt lehetőleg az első 4 félévben kell elérni. Az 1-4 szemeszterben 1-1 előadás felvétele kötelező,
kivéve, ha a 2. évig már megszerezte az összes kötelező kreditet vagy méltánylást érdemlő okból
halasztást kapott.
Egy órás előadás, speciális kollégium, vendégelőadói kurzus vagy más intézménynél végzett tanulmányok esetén a kreditszámot egyedileg határozza meg a Doktori Iskola Tanácsa, a benyújtott
tematika, engedélykérés alapján a tárgy felvételekor.
Áthallgatással maximum a tanulmányi kreditek 30 %-a szerezhető meg, míg kredit átvitellel maximum 50 %.
Az irányított kutatómunka a témavezető irányításával folytatott kutatás. Kutatási munkával összesen 156 kutatási kredit szerezhető. Az I-IV. félévben félévenként 24 (összesen 96), a III. évben 2 x
27, azaz 54 kredit szerezhető amennyiben a hallgató a javasolt tanulmányi előmenetelt követi.
A kutatási tevékenységet a témavezető háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt – megfelelt –
nem felelt meg) értékeli. A kutatásteljesítmény kredites értékelését a témavezető javaslata alapján
a programvezető adja és írja alá a leckekönyvben.
A 3. félévi beszámolónapon tartott előadás kreditértéke: 6 kredit.
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9. KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Természettudományi Kar

Tudományág megnevezése: Környezettudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, felsőoktatási gyakorlat megszerzése
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali
Finanszírozás: Államilag támogatott ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Mesterfokozat és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi kredit (32), kutatási kredit (148)

A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAI
Környezetbiológia Doktori Program (KÖR/1)
●● Környezetfizika Doktori Program (KÖR/2)
●● Környezetkémia Doktori Program (KÖR/3)
●● Környezeti földtudomány Doktori Program (KÖR/4)
●●
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A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE231 232
233 234 235 236 237 238

I. KÖRNYEZETBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM (KÖR/1)
II. KÖRNYEZETFIZIKA DOKTORI PROGRAM (KÖR/2)
III. KÖRNYEZETKÉMIA DOKTORI PROGRAM (KÖR/3)
IV. KÖRNYEZETI FÖLDTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM (KÖR/4)
Képzési/Tanulmányi modul:
KÖR/1/1 Kovaalgák és szerepük a vízminősítésben
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/2 Szárazföldi felszíni folyamatok biofizikai modellezése
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/3 Alkalmazott klimatológia
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/4 Környezeti klimatológia
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/5 Vizek és vizes környezetek mikrobiális ökológiája.
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/6 Fluids in the Earth
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/7 Ökológiai növényanatómia
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,2,3,4/8 Writing scientific papers in English
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/9 Diszperziók flokkuláltatása és stabilizálása
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
231 Módosítva a CXCI/2008. (VI. 30.), a CXCII/2008. (VI. 30.), a CXCIII/2008. (VI. 30.) és a CXCIV/2008. (VI. 30.) Szen.
sz. határozatok alapján
232 Módosítva a CCVII/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
233 Módosítva a CCXLVI/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
234 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
235 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
236 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
237 Módosítva a CXXXVIII/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
238 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat
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KÖR/2/10 A környezetbarát anyagok fizikája
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/11 Nagyfelbontású geofizikai módszerek alkalmazása a környezetkutatásban
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/12 Az országhatárokon átterjedő környezeti hatások és a nemzetközi környezetvédelmi együttműködés
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/13 A rendszerezés modern módszerei, a főbb állatcsoportok evolúciója, rendszerezése
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/14 Az emberi tevékenység hatása különböző állatcsoportokra
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/15 A növényi ásványos táplálkozás általános és speciális vonatkozásai és a tápanyagstressz
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/16 Micrometeorology
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/17 Erdei ökoszisztémák anyagforgalma különös tekintettel a víz és a szén természetes körforgására
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/18 Földtörténeti léptékű környezetváltozások
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/19 Fejezetek a levegőkémiából
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/20 Nukleáris környezetvédelem
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/21 Radon a természetes és mesterséges környezetben
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/22 Földtudományi jelentőségű nemzeti parkok a Földön
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/23 A bioszféra és a légkör közötti nyomanyag-csere
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/24 Nagyfelbontású elválasztási módszerek elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazási példái
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,2,3,4/25 A természeti és a társadalmi környezet kölcsönhatásai
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2/26 Környezeti áramlások fizikája
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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KÖR/4/27 Mikroásványok és anyakőzeteik környezettani jelentősége
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/28 Természetes gyepek ökológiája
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/29 Természetvédelmi ökológia
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,2,3,4/30 A fosszilis energiahordozók, a megújuló energiaforrások és az atomenergia
lehetőségei és gazdasági kilátásai
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2/31 Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások környezetfizikája
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/32 Bevezetés az algológiába
2 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/33 Bevezetés az algológiába
4 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/34 Vizek környezettana
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2/35 Fizikai analitikai módszerek alkalmazása környezeti minták vizsgálatában
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/36 Remediation of contaminated soils
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,2,3/37 Ionizáló sugárzások az emberi környezetben és biológiai hatásaik
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/38 A kémiai elemek és izotópjaik kozmikus keletkezése és előfordulási gyakorisága
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/39 A karsztrendszerek környezeti érzékenysége, sérülékenysége
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/40 A környezetvédelem mikrobiológiai alapjai
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/41 Makromolekulák és amfipatikus anyagok közötti kölcsönhatás oldatfázisban és
határfelületeken
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2/42 Nyomgáz ülepedés modellezése
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/43 Elemspeciációs analitika
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/44 Paleotalajok környezetjelző szerepe
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/45 A légköri aeroszol környezeti hatásai I.
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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KÖR/4/46 A földrajzi övezetesség a globális változások tükrében
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,2,3,4/47 Fenntartható energiagazdálkodás
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,3/48 A trágyázás környezeti hatásai
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/49 A hidroszféra analitikája
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/50 Műholdmeteorológia, távérzékelés
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/51 Légköri aeroszol és környezeti hatásai II.
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3,4/52 Elemek körforgása
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,4/53 Vizes élőhelyek környezet- és természetvédelmi jelentősége
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/54 Radiofizikai módszerek a környezeti analitikában
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/55 A felhőképződés fizikája (A konvektív felhőképződés dinamikája)
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3,4/56 Környezetminősítés
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/58 Viselkedésökológia és természetvédelem
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3,4/59 Energiatermelés környezeti ártalmai
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/60 Határfelületi és kolloid folyamatok a környezetben
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/61 Skálafüggő légköri terjedési modellek
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/62 Földi és környezeti anyagok komlex vizsgálata
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/63 Környezetanalitika
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,3/64 Using the double labelled water technique for comperative physiological and
behavioural studies
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/65 Termálvizek és geotermikus energia
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető

281

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Környezettudományi Doktori Iskola

KÖR/2/66 A környezeti jelenségek fizikai vonatkozásai
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,2,3,4/67 Környezet és etika
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/68 Globális éghajlatváltozási szcenáriók modellezése
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/69 The chemistry of the troposphere and stratosphere
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/70 Környezeti hidrogeológiára alkalmazott geofizikai módszerek: elmélet és terepgyakorlat
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,4/71 Diffrakciós módszerek a környezettudományban
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,2,3/72 Felszínalatti vízáramlások üledékes medencékben
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/2,3/73 A lángok kémiája és fizikája
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1,3/74 Ökotoxikológia
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/75 A tömegspektrometria környezetanalitikai alkalmazásai
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/3/76 Elválasztástechnika a környezetanalitikában
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/1/77 Többváltozós adatelemzési módszerek
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
KÖR/4/78 Globális szénciklus
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
KÖR/4/79 Bevezetés az adatelemzésbe, a környezet- és földtudományokban
4 kredit, elmélet és gyakorlat, választható, ismételhető
KÖR/4/80 A felszín-légkör kölcsönhatások meteorológiai modellezésének története
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
KÖR/4/81 Negyedidőszaki paleökológiai és klímaváltozás
4 kredit, elmélet és gyakorlat, választható, nem ismételhető
KÖR/1,4/82 Ionizáló sugárzások az emberi környezetben, biológiai és potenciális egészségügyi hatásaik
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR/1,4/83 Talajmikrobiológia
4 kredit, elmélet és gyakorlat, választható, nem ismételhető
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KÖR/1,4/84 Közegészségügyi szempontból jelentős mikroorganizmusok az épített vízrendszerekben
4 kredit, elmélet és gyakorlat, választható, nem ismételhető
KÖR/2,3,4/85 A gázkromatográfia alapjai és alkalmazásai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR/2,3,4/86 Beveztés a nukleális környezetbe
2 kredit, elmélet és gyakorlat, választható, nem ismételhető
KÖR/4/87 Őskörnyezeti rekonstrukció kagylósrákok vizsgálata alapján
4 kredit, elmélet és gyakorlat, választható, nem ismételhető
KÖR/4/88 A tengeri környezetek múltbéli változásainak nyomon követése őslénytani, szedimentológiai és geokémiai metodikákkal
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR/1,2,3,4/89 Környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR-2/4/90 Adatelemzés a környezettudományokban
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR-2/3/91 A talajmagbank ökológiai alapjai
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR /4/93 Újgenerációs genomeditálási és génszabályozási technikák
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR/1,4/94 Terepi vizsgálatok a talajvédelem témakörében
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
KÖR/4/95 Mobilis Föld
4 kredit, elmélet, választható, ismételhető
KÖR/RK-KV Részképzés/Kreditátvitel
KÖR/ET Előzetes teljesítmény beszámítása
Oktatási modul:
KÖR/OKT Oktatásért adható kredit: óraszámtól függően maximum 6 kredit
gyakorlat, választható, ismételhető
		
Publikáció:
KÖR/PUB
Nemzetközi referált folyóirat (6 kredit)
Hazai idegen nyelvű folyóirat, idegen nyelvű könyvfejezet (4 kredit)
Hazai folyóirat, magyar nyelvű közlemény, folyóirat (2 kredit)
Konferencia absztrakt, poszter prezentáció (1 kredit)
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Kutatási modul:
KÖR/KUT Irányított kutatómunka
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelezően választható,
ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE
A kurzusok teljesítését a tárgy előadója ötfokozatú skálán (1-2-3-4-5) értékeli, és a hallgató indexében igazolja.
A kutatási tevékenységet a témavezető háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem
felelt meg) értékeli. A kreditek teljesítését, javaslata alapján, a doktori oktatási program vezetője
igazolja a hallgató indexében. A képzés első két évében szemeszterenként legalább 4 tanulmányi
kreditet kell a hallgatónak szereznie ahhoz, hogy féléve érvényes legyen.
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10. MATEMATIKA DOKTORI ISKOLA
Természettudományi Kar

Tudományág megnevezése: Matematika- és számítástudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, felsőoktatási gyakorlat megszerzése
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali
Finanszírozás: Államilag támogatott ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Mesterfokozat és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi kredit (48+24), kutatási kredit (78+30)

A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAI
Matematika Doktori Iskola/Elméleti matematika Doktori Program
●● Matematika Doktori Iskola/Alkalmazott matematika Doktori Program
●● Matematika Doktori Iskola/Matematikadidaktika Doktori Program239
●●

239 Beiktatva a CXL/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
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A MATEMATIKA DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE240 241 242 243 244 245
246 247 248 249 250

I. ELMÉLETI MATEMATIKA DOKTORI PROGRAM
II. ALKALMAZOTT MATEMATIKA DOKTORI PROGRAM
III. MATEMATIKADIDAKTIKA DOKTORI PROGRAM
Képzési/Tanulmányi modul (megszerezendő kredit: 48 + megszerezhető: 24):
MAT/1 Algebrák reprezentációelmélete I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/2 Algebrák reprezentációelmélete II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/3 Homologikus algebra
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/4 Algebrai logika
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/8 Pénzügyi folyamatok elemzése 4.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/9 Többváltozós statisztikai módszerek
12 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/10 Internetszeminárium-Analítikus félcsoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/11 Invariáns altér probléma
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/12 Kiegészítő fejezetek a funkcionálanalízisből
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
240 Módosítva a CLXXIII/2008. (VI. 30.) és a CLXXIV/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozatok alapján
241 Módosítva a CCVIII/2009. (VI.29.) Szen. sz. határozat alapján
242 Módosítva a CCXLVII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
243 Módosítva a CCVI/2011. (IX.26.) Szen. sz. határozat alapján
244 Módosítva a XXXV/2012. (II.13.) Szen. sz. határozat alapján
245 Módosítva a CVI/2012. (V.21.) Szen. sz. határozat alapján
246 Módosítva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen sz. határozat alapján
247 Módosítva a CLV/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
248 Módosítva a CXL/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
249 Módosította a CXCI/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozat a hároméves, kifutó rendszerű doktori iskolai képzési tervek
korrekciójáról
250 Módosította a CCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat

286

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Matematika Doktori Iskola

MAT/13 Operátorfélcsoportok Hilbert térben I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/14 Parabolikus maximális regularitas
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/15 Szemikonkáv függvények
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/18 Konvex testek és rácspontok I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/19 Konvex testek és rácspontok II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/20 Matematikai programozás és konvex geometria I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/21 Matematikai programozás és konvex geometria II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/22 Fejezetek a topológiából
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/23 Diszkrét geometria I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/24 Diszkrét geometria II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/25 Diszkrét geometria III.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/26 Kombinatorikus geometria I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/27 Kombinatorikus geometria II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/28 Diszkrét dinamikus rendszerek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/29 Ergodelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/30 Fejezetek a dinamikus rendszerekből I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/31 Kvaziuniform terek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/32 Topogenitások
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/33 A nyalábok és konnexiók általános elmélete
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/34 Algebrai görbék
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/35 Lie-csoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/36 Nem-sztenderd analízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/37 Bevezetés az információelméletbe
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/38 Információelméleti módszerek a statisztikában
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/39 Nemlineáris optimalizálási módszerek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/40 Az újkori analízis története
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/41 Differenciálszámítás Banach-terekben
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/42 Topologikus vektorterek I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/43 Bioinformatika Journal Club
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/44 Geometriai algoritmusok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/45 Kombinatorikus geometria szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/46 Kombinatorika szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/48 Térbeli illeszkedések
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/50 Approximáció elmélet szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/51 Modern analízis szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/52 Kockázatértékelés operációkutatási modelljei
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/53 Lineáris programozási programcsomagok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/54 LP programcsomagok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/55 Operációkutatási programcsomagok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/56 Szimuláció
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
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MAT/57 Sztochasztikus programozás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/60 Algebrai topológia III.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/61 Algebrai topológia IV.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/62 Algebrai topológia V.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/63 Algebrai topológia VI.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/64 Differenciáltopológia I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/67 Diszkrét geometria IV.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/68 Geometria szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/69 Lie-csoportok és Lie-algebrák I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/70 Lie-csoportok és Lie-algebrák II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/71 Egerváry szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/72 Gráfelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/73 Kombinatorikus optimalizálási struktúrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/74 Matroidelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/75 Poliéderes kombinatorika
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/76 Értékeléselmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/77 Gráfok és algebrák I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/81 Algebrai kutatószeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/82 WWW speciálelőadás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/83 Befektetések elemzése
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
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MAT/84 Döntésanalízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/85 Makrogazdaságtan és egyensúlyelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/86 Operációkutatási modellek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/87 Pénzügyek menedzselése
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/88 Többcélfüggvényű optimalizálás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/90 Algebrai módszerek a geometriában
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/91 Leszámláló kombinatorika
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/92 Szimmetrikus struktúrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/96 Kvantumszámítógépek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/97 Válogatott fejezetek, elosztott számítások
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/98 Válogatott fejezetek, PCP, approximálhatatlanság
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/99 Extremális gráfelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/100 Válogatott fejezetek: Extremális gráfelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/101 Approximációelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/102 Fejezetek a komplex függvénytanból
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/103 Komplex függvénytan szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/104 Riemann felületek EA.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/106 Nyelvek és automaták
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/107 Adatbányászat szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/108 WWW és hálózatok matematikája
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/109 Analitikus konvexitás I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/110 Analitikus konvexitás II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/111 Kombinatorikus konvexitás I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/112 Kombinatorikus konvexitás II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/113 Kombinatorikus konvexitás III.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/115 A lineáris programozás belsőpontos módszerei
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/117 Folytonos optimalizálás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/118 Játékelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/120 Lineáris programozás I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/121 Lineáris programozás II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/123 Nemlineáris optimalizálás II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/124 Nemlineáris programozás I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/125 Nemlineáris programozás II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/130 Végeselem módszerek alkalmazása
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/131 Approximációs algoritmusok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/132 Kombinatorikus algoritmusok I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/133 Kombinatorikus algoritmusok II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/134 Kombinatorikus struktúrák és algoritmusok feladatmegoldó szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/135 Ütemezéselmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/138 Extremális halmazrendszerek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
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MAT/139 Extremális kombinatorika
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/140 Keresés és kommunikációs komplexitás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/141 Kriptológia
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/142 Valós függvénytan feladatmegoldó szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/143 Valós függvénytan III.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/144 Valós függvénytan IV.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/145 Valós függvénytan kutatószeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/146 Kombinatorikai struktúrák klasszifikációja szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/147 Kombinatorikia struktúrák klasszifikációja MXXN9C40
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/148 Algoritmusos Geometria I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/149 Algoritmusos Geometria II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/150 Egészértékű programozás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/151 Adatstruktúrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/152 Alkalmazott diszkrét matematika szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/153 Bonyolultságelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/154 Számítástudomány szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/155 Véges geometria
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/156 Véges geometriai szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/157 Fejezetek a halmazelméletből
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/158 Halmazelmélet 2.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/159 Halmazelmélet 4.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/161 Matematika problémamegoldó szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/162 Makrogazdaságtan
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/163 Életbiztosítás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/164 Absztrakt integrálelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/166 Banach-algebrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/167 C*-algebrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/168 Felületi mértékek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/169 Geometriai funkcionálanalízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/170 Harmonikus analízis I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/171 Harmonikus analízis II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/172 Modellezés alapjai
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/173 Topologikus vektorterek II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/174 Valós függvénytan I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/175 Valós függvénytan II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/177 Általános differenciálgeometriai struktúrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/178 Differenciálformák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/179 Bonyolultságelmélet II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/180 Gráf-homomorfizmusok I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/183 Topológiai és egyéb módszerek a gráfelméletben
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
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MAT/184 Válogatott fejezetek a gráfelméletből szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/185 Véletlen struktúrák és alkalmazások
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/186 Adatbányászat
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/187 Lie-csoportok reprezentációi
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/188 Lie-csoportok, algebrai csoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/189 Idősorok elemzése 1.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/190 Idősorok elemzése 2.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/193 A modellezés alapjai
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/194 A téridő struktúrája
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/197 Független változók határeloszlás-tételei
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/198 Stacionárius folyamatok paramétereinek becslése
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/199 Kockázati folyamatok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/200 Markov-láncok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/206 Tömegkiszolgálási rendszerek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/207 Véletlen mátrixok sajátértékeinek eloszlása
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/208 A matematikai statisztika alapjai 1.
12 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/209 A matematikai statisztika alapjai 2.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/210 Élettartam-adatok elemzése
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/211 Martingálelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/213 Hálóelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/214 Algebra szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/215 Lie-algebrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/216 Lie-típusú egyszerű csoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/217 p-csoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/218 Permutációcsoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/220 Csoportkarakterek alkalmazásai
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/222 Fejezetek a csoportelméletből
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/223 Fejezetek a gyűrűelméletből
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/224 Kommutatív algebra
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/225 Sporadikus egyszerű csoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/226 Operátorfélcsoportok Hilbert térben II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/227 Sztochasztikus modellek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/229 Független növekményű, stacionárius és Markov-folyamat
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/230 Sztochasztikus analízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/233 A kombiantorikus optimalizálás műszaki alkalmazásai
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/234 Analízis kutatói szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/235 Bevezetés a potenciálelméletbe
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/236 Számelmélet szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/237 Modellelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/238 Modellelmélet II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/239 Additív számelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/240 Exponenciális összegek a számelméletben
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/241 Kombinatorikus számelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/242 Számítógépes számelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/243 Nemkorlátos operátorok Hilbert- térben
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/244 Operátorkiterjesztések
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/245 Geometriai függvénytan
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/246 Speciális függvények
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/247 Végtelen dimenziós dinamikai rendszerek kvalitatív elmélete
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/248 Lineáris parciális differenciálegyenletek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/249 Nemlineáris parciális differenciálegyenletek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/250 Parciális differenciálegyenletek elmélete I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/251 Parciális differenciálegyenletek elmélete II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/256 Alacsony dimenziós sokaságok topológiája
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/257 Bevezetés az univerzális algebrába
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/258 Fejezetek az univerzális algebrából
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/259 Adattömörítés
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/260 Kriptográfia
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/261 Analítikus számelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/262 Algebrai geometria és differenciáltopológia
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/263 Galois-elméletek a matematikában
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/265 Differenciálgeometriai feladatok és problémák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/266 Fizika és Geometria
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/267 Hajós szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/268 Riemann- sokaságok I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/269 Riemann- sokaságok II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/270 Alkamazott titkosítás szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/271 Nemlineáris funkcionálanalízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/273 Komplex sokaságok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/274 Többváltozós komplex függvények
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/275 Hibajavító kódok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/276 Leszámlásások
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/277 Szimmetrikus kombinatorikai struktúrák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/278 Válogatott fejezetek (Hibajavító kódok)
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/279 Differenciáltopológia III.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/280 Extraordinális kohomológiaelméletek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/281 K-elmélet és kobordizmus
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/282 Sima leképezések globális tulajdonságai
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/283 Szingularitáselmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/284 Topológia szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
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MAT/288 Algoritmikus problémák pontrácsokon
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/289 Bonyolultságelmélet III.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/290 Transzformációcsoportok és szimmetrikus terek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/291 A 3D grafika geometriai alapjai
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/292 Geometriai modellezés
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/293 Matematikatörténet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/294 Diszkrét matematikai modellek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/296 Egészértékű programozás II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/299 Mikrogazdaságtan
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/301 Termelésirányítás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/304 Környezeti adatok statisztikai elemzése
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/306 Indukált unitér ábrázolások
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/307 Hitelkockázat 1.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/308 Abszolútumok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/309 Komplex dinamika II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/310 Moduláris formák
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/312 Character theory of finite groups
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/313 Geometric graph theory
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/314 Algebrai és valószínuségi módszerek a gráfelméletben
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/315 Interaktív bizonyítások
6 kredit, elmélet, kötelezően választható, nem ismételhető
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MAT/316 Gráfok és algebrák II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/317 Invariánselmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/318 Véges egyszerű csoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/319 Bevezetes a funkcionalanalizisbe
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/320 Spektrálszintézis Abel-csoportokon
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/321 Intervallumrendszerek kombinatorikája
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/322 Hitelkockázat 2.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/323 Bevezetés a véges geometriába
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/324 Konvex testek térfogatáról
3 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/325 Nemlineáris parciális differenciálegyenletek II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/326 Válogatott fejezetek a dinamikai rendszerek elméletéből
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/327 Elliptikus görbék
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/328 Differenciálszámítás normált terekben
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/329 Additív kombinatorika I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/330 Polinombecslések
2 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/331 Brauer csoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/332 Forszolás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/333 Halmazelmélet és valós függvénytan
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/334 Perkolációelmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/335 Geometriai analízis szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
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MAT/336 Gráfok és szerkezetek merevségének kombinatorikus vizsgálata
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/337 Parcialis differenciálegyenletek irányításelmélete
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/338 A kanonikus felcserélési reláció algebrája
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/339 Additív kombinatorika II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/340 Halmazelmélet szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/341 Algoritmikus kérdések a bioinformatikában
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/342 Geometriai mértékelmélet
2 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/343 Geometriai mértékelmélet
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/344 Leíró halmazelmélet szeminárium
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, ismételhető
MAT/345 Leíró halmazelmélet előadás
9 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/346 Leíró halmazelmélet
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/347 Dinamikai rendszerek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/348 Komplex dinamika I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/349 Algoritmikus kérdések a bioinformatikában
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/350 Additív Kombinatorika II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/351 Analytic Semigroups
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/352 Analitikus operátor-félcsoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/353 Harmonikus analízis, a szimmetria tudománya
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/354 Mátrixanalízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/356 Sztochasztikus kölcsönható részecskerendszerek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/357 Statisztikus fizika matematikai módszerei
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/358 Ergodelmélet és dinamikai rendszerek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/359 Általános biztosításmatematika
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/360 Riemann-geometria
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/361 Fejezetek a differenciálgeometriából
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/362 Differenciálgeometria és fizika szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/363 Lie-csoportok és szimmetrikus terek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/364 Lie-csoportok és szimmetrikus terek
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/365 Valószínűségi módszerek a konvex geometriában
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/366 Riemann-geometria
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/367 Large networks seminar
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/368 Operátorfélcsoportok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/369 Evolúciós egyenletek
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/370 Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek
12 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/371 Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai
12 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/372 Matematikai modellalkotás
6 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/373 Funkcionálanalízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/374 Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei
9 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/375 Algoritmuselmélet
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/376 Operátorfélcsoportok és Numerikus Analízis
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
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MAT/377 Csoportok és gráfok
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/378 Algebrai számelmélet I.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/379 Algebrai Számelmélet II.
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/380 Lie-elmélet alkalmazásokkal
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/381 Analízis szeminárium
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/382 Leszámlálás – az algebrai geometria találkozik a topológiával
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/384 Ekvivariáns kohomológia
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/385 Algebrai és differenciáltopológia EA
12 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/386 Algebrai és differenciáltopológia GY
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/387 Riemann felületek geometrizálása
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/388 Innovatív numerikus integrálások
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/389 Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása
6 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/390 Fejezetek a gyűrűelméletből
4 kredit, elmélet, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/391 Additív Kombinatorika
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/392 Stacionárius folyamatok
6 kredit, gyakorlat, nem kötelező, nem ismételhető
MAT/393 Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/394 Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/395 Folytonos optimalizálás szeminárium
6 kredit, elmélet, választható, ismételhető
MAT/396 Multiplikatív számelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/397 Pénzügyi folyamatok elemzése 1.
6 kredit, elmélet, választható
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MAT/398 Sztochasztikus folyamatok
9 kredit, elmélet, választható
MAT/399 Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben
6 kredit, elmélet, választható
MAT/400 Sporadikus egyszerű csoportok
6 kredit, elmélet, választható
MAT/401 A matematikadidaktika alapkérdései
6 kredit, elmélet, kötelező, ismételhető
MAT/402 A matematikai problémamegoldás tanításának néhány alapkérdése
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
MAT/403 Kutatási módszerek a matematikadidaktikában
6 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
MAT/404 Módszertani kutatások: változó feladatkultúra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
MAT/405 Bevezetés a matematikai modellezés didaktikájába
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
MAT/406 Egyetemi Matematika az Iskolában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/407 Bevezetés a Bayes-statisztikába didaktikai szemmel
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/408 A klasszikus és Bayes-statisztika oktatási lehetőségei történeti háttérrel
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
MAT/410 A matematika filozófiája és megjelenése a matematika didaktikában
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/411 Komplex matematikaoktatási és Varga Tamás I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/412 Komplex matematikaoktatási és Varga Tamás II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/413 A matematikatudomány története I.
6 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
MAT/414 A matematikatudomány története II.
6 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
MAT/415 Az indirekt genetikus módszer, I. Logaritmus, valós-szám-fogalom.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/416 Az indirekt genetikus módszer, II. Eudoxosztól Dedekindig, valós-szám-fogalom.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/417 Az indirekt genetikus módszer, III. Mérés, mérték és integrál.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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MAT/418 Az indirekt genetikus módszer, IV. A legjobb lineáris approximáció mint „fundamental idea”
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/419 Média és matematika
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
MAT/420 Tankönyv és taneszköz fejlesztés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
MAT/421 További fejezetek a sztochasztikus analízisből
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/422 Pénzügyi kockázatok elemzésének matematikája
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/423 Áringadozások
12 kredit, elmélet, gyakorlat, választható, nem ismételhető
MAT/424 Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazása I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/425 Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazása II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/426 Kamatlábmodellek
9 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/427 Pénzügyi folyamatok elemzése 2.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/428 Speciális sztochasztikus folyamatok
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/429 Dinamikai rendszerek és fraktálok feladatmegoldó szeminárium
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/430 Lineáris operátorok és relációk Hilbert téren
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/431 Analitikus fejezetek a komplex függvénytanból
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/432 Geometriai fejezetek a komplex függvénytanból
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/433 Válogatott fejezetek az analízisből
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/434 Játékelmélet II.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/435 Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása I.
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/436 Kéveelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
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MAT/437 Gráfelmélet
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/438 Innovatív integrátorok nemlineáris differnciálegyenletek neumerikus megoldása
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/439 Algebrai és számelméleti feladatok háttere
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/440 Fejezetek a funkcionálanalízis és parciális differenciálegyenletek elméletéből
6 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
MAT/KONF Konferencián való aktív részvétel (4/8 kredit nemzetközi konferencián poszter/
előadás tartásáért, 2/4 ugyanezekért magyar nyelvű konferencián)
MAT/PUBI Publikáció (ArXiv 2 kredit, publikáció 10 kredit)
MAT/OK Olvasókurzus (megszerezhető kredit: 24)
4 kredit, elmélet, nem kötelező, ismételhető
MAT/RK-KV Részképzés, kreditátvitel (megszerezhető kredit: 24)
Kutatási modul (megszerezhető kredit: 108):
MAT/KUT Irányított kutatómunka (megszerezhető kredit 18/I-II. tanév, 21/5-6. szemeszter)
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető
MAT/BESZ Beszámoló (megszerezhető kredit 30)
10 kredit, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE
Egy kontaktóra hallgatásával és vizsgával 3 kredit szerezhető. A képzés 6 féléve során minden
hallgatónak legalább 48, kontaktóra hallgatásáért kapott kreditet kell szereznie. A kurzusok teljesítését a tárgy előadója ötfokozatú (1-2-3-4-5) skálán értékeli és a hallgató indexében, valamint a
NEPTUN-rendszerben igazolja.
Az olvasókurzus a témavezető irányításával és ellenőrzésével végzett tanulás. Az olvasókurzusok
teljesítéséért a 6 félév során 24 (félévenként legfeljebb 4) kredit szerezhető. Az olvasókurzus teljesítését a témavezető igazolja a hallgató indexében.
Az irányított kutatómunka a témavezető irányításával folytatott kutatás. Az irányított kutatómunkáért az első két évben évenként legfeljebb 18, a harmadik évben pedig félévenként legfeljebb 21
kredit szerezhető. A kutatási tevékenységet a témavezető háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt

305

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Matematika Doktori Iskola

– megfelelt – nem felelt meg) értékeli. A kreditek teljesítését, a doktori oktatási program vezetője
igazolja a hallgató indexében.
A doktoranduszok minden évben, az MDI szervezésében beszámolnak éves tevékenységükről.
Minden elfogadott beszámolóval 10 kredit szerezhető.
A doktorandusz hallgatók a képzés első négy félévében legalább 75 kreditet kötelesek megszerezni.

306

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Neveléstudományi Doktori Iskola

11. NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Tudományág megnevezése: Neveléstudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: Tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés, a kutatói kompetenciák széles
körének kifejlesztése, felsőoktatási gyakorlat megszerzése
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: Magyar állami ösztöndíjas, önköltséges
A képzésbe történő belépés követelménye: Legalább jó rendű (3,51 felett) mesterfokozatú oklevél
(külföldi egyetemen folytatott tanulmányok esetén az oklevél eredeti példányának bemutatásával
és hiteles fordításával kell igazolni), egy államilag elismert, komplex, B2 típusú nyelvvizsga, felvételi
vizsga követelményeinek teljesítése.
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert, komplex, B2 típusú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 kredit
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányok (kurzusok) teljesítésével megszerzendő kreditek
száma: 105 kredit, a Nyelvpedagógia program esetében 112 kredit; Kutatási tevékenységgel megszerezendő kreditek száma: 47 kredit, a Nyelvpedagógia program esetében 36 kredit; Oktatási tevékenységgel megszerezhető kreditek száma: 28 kredit, a Nyelvpedagógia program esetében 32 kredit.
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI251 252 253 254 255 256 257:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Neveléstudományi Doktori Iskola/Andragógia program
Neveléstudományi Doktori Iskola/EDiTE program258
Neveléstudományi Doktori Iskola/Elméleti-történeti pedagógia program
Neveléstudományi Doktori Iskola/Gyógypedagógia program
Neveléstudományi Doktori Iskola/Kora gyermekkor pedagógiája program
Neveléstudományi Doktori Iskola/Nyelvpedagógia program
Neveléstudományi Doktori Iskola/Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek program
Neveléstudományi Doktori Iskola/Szaktárgyi pedagógiák program

A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI MODULJAI:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

I. Elméleti modul
II. Kutatásmódszertani modul
III. Andragógia doktori program programmodul
IV. EDiTE doktori program programmodul
V. Elméleti-történeti pedagógia doktori program programmodul
VI. Gyógypedagógia doktori program programmodul
VII. Kora gyermekkor pedagógiája doktori program programmodul
VIII. Oktatás-tanulás egyenlőtlenségek doktori program programmodul
IX. Szaktárgyi pedagógiák doktori program programmodul
X. Nyelvpedagógia doktori program programmodul

NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE
A Doktori Iskola képzése moduláris felépítésű, a programok között átjárható. A Nyelvpedagógia
doktori program kivételével minden más doktori program képzése egy közös elméleti és kutatás251 Módosította az Állam-és Jogtudományi, a Neveléstudományi, a Pszichológiai, a Szociológia, a Biológia, a Fizika,
a Földtudományi, a Kémia, a Környezettudományi, a Matematika Doktori Iskola képzési programjának módosításáról
szóló CCLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
252 Beiktatta az Andragógia doktori program indításáról szóló LVII/2008. (IV. 28.) Szen. sz. határozat
253 Beiktatta a Gyógypedagógia interdiszciplináris doktori program indításáról szóló XLIX/2009. (III.23.) Szen. sz.
határozat
254 Beiktatta a Neveléselmélet doktori program indításáról szóló LVIII/2008. (IV. 28.) Szen. sz. határozat
255 Beiktatta a Pedagógiatörténet doktori program indításáról szóló LIX/2008. (IV. 28.) Szen. sz. határozat
256 Beiktatta a Tanulás-tanítás doktori program indításáról szóló LX/2008. (IV. 28.) Szen. sz. határozat
257 Módosította a Neveléstudományi Doktori Iskola képzési tervének módosításáról szóló XLII/2016. (III.21.) Szen.
sz. határozat
258 Beiktatta a Neveléstudományi Doktori Iskola szervezeti keretei European Doctorate i Teacher Education (EDiTE)
címmel angol nyelvű doktori program létesítéséről szóló XLI/2016. (III.21.) Szen. sz. határozat
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módszertani modulból, programonként egy programmodulból, valamint egy választható modulból áll
össze. A választható modul teljesíthető a többi program programmoduljainak vagy a Pszichológiai
Doktori Iskola moduljainak az elvégzésével. Az elméleti- és kutatásmódszertani modulban tanulmányok (kurzusok) teljesítésével így 28-28 kredit, publikációs tevékenységgel 24 kredit megszerzése kötelező, az adott program programmoduljából 28 tanulmányi és 12 kutatási (4 darab műhely)
kredit teljesítendő, és kötelezően választható 21 tanulmányi és 11 egyéb kutatási kredit. 28 kreditnyi
felsőoktatási gyakorlat is kötelező.
A Nyelvpedagógia doktori program egyetlen szakmai törzsanyagból áll, ahol minden tanegység
elvégzése kötelező, összesen 112 kredit értékben. Ezenfelül legalább 36 tudományos (24 publikációs kreditet, 6 kreditet angol nyelvű konferencia előadásból, valamint 6 kreditet egyéb választható
kutatási tevékenységből), illetve felsőoktatási gyakorlatból 32 kreditet kell megszerezni.
I. Elméleti modul
NEVD16-E101 Oktatás és Európai Unió
7 kredit, előadás
NEVD16-E102 Az oktatáskutatás globális trendjei
7 kredit, előadás
NEVD16-E103 Történetszemlélet és pedagógia
7 kredit, előadás
NEVD16-E104 Bevezetés a neveléstudományok paradigmáiba
7 kredit, előadás
NEVD16-E105 Társadalom- és nevelésfilozófia
7 kredit, előadás
II. Kutatásmódszertani modul
NEVD16-KM101 Kutatási stratégiák és paradigmák
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KM102 Angol szakirodalom olvasás és írás: kvantitatív irányzatok
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KM103 Angol szakirodalom olvasás és írás: kvalitatív irányzatok
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KM104 Kvantitatív kutatások és statisztikai alapjaik I.
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KM105 Kvantitatív kutatások és statisztikai alapjaik II.
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KM106 Kvantitatív kutatások és statisztikai alapjaik III.
7 kredit, gyakorlat
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III. Andragógia doktori program programmodul
NEVD16-AN101 A felnőttképzés szociológiai kérdései
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-AN102 A felnőttkori tanulás támogatása
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-AN103 A felnőttkori tanulás történelmi és társadalmi aspektusai
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-AN104 Felnőttoktatói szerepek és professzionális tanulás
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-AN105 A munkahelyi tanulás az ezredfordulón
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-AN106 A tudás társadalmi környezete és a tudásszerzés formáinak átalakulása
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-ANM1 Műhely I.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-ANM2 Műhely II.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-ANM3 Műhely III.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-ANM4 Műhely IV.
3 kredit, gyakorlat
IV. EDiTE doktori program programmodul
NEVD16-ED101 Professional learning and supporting reflective professionals
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-ED102 Comparative trends in teacher education worldwide
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-ED103 Teacher education planning
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-ED104 Teacher professionalism
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-EDM1 Műhely I.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-EDM2 Műhely II.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-EDM3 Műhely III.
3 kredit, gyakorlat
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NEVD16-EDM4 Műhely IV.
3 kredit, gyakorlat
V. Elméleti-történeti pedagógia doktori program programmodul
NEVD16-EP101 A neveléstudomány tudományelmélete, hazai és nemzetközi irányzatai
7 kredit, előadás
NEVD16-EP102 Bevezetés a pedagógiai kulturantropológiába
7 kredit, előadás
NEVD16-EP103 Pedagógiai professzióelmélet- és történet
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-EP104 Nő- család- gyermek- és ifjúságtanulmányok
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-EP105 Reformpedagógia és az iskolai alternativitás története és elmélete
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-EP106 A múzeumpedagógia elmélete és története
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-EPM1 Műhely I.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-EPM2 Műhely II.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-EPM3 Műhely III.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-EPM4 Műhely IV.
3 kredit, gyakorlat
VI. Gyógypedagógia doktori program programmodul
NEVD16-GYP101 Atipikus megismerés és fejlődés jellemzői, mérési módszerei és átfogó
modelljei
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYP102 Fogyatékosságtudomány és befogadó társadalom
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYP103 Az integrált és inkluzív nevelés tudományos alapjai
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYP104 Kutatásmenedzsment
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYP105 Rehabilitációs és klinikai gyógypedagógiai kutatások
7 kredit, gyakorlat
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NEVD16-GYP106 Bevezetés a tudományelméletbe
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYPM1 Műhely I.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYPM2 Műhely II.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYPM3 Műhely III.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-GYPM4 Műhely IV.
3 kredit, gyakorlat
VII. Kora gyermekkor pedagógiája doktori program programmodul
NEVD16-KGYP101 Szocializáció és társas fejlődés gyermekkorban
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYP102 A kora gyermekkor kutatásának specifikumai és gyakorlata
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYP103 Testi-lelki egészség gyermekkorban
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYP104 Korai idegennyelv-oktatás / Korai idegennyelv-pedagógia
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYP105 Gyermekkorok a játék, kultúra, szocializáció összefüggéseiben
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYP106 Művészeti és érzelmi nevelés koragyermekkorban
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYPM1 Műhely I.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYPM2 Műhely II.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYPM3 Műhely III.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-KGYPM4 Műhely IV.
3 kredit, gyakorlat
VIII. Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek doktori program programmodul
NEVD16-OTE101 Tanulás- és tanításkutatások
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTE102 Neveléselmélet és pedagógiai praxis
7 kredit, gyakorlat
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NEVD16-OTE103 Társadalmi esélyek és Iskola
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTE104 Szervezeti kultúra, tanulás, szocializáció
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTE105 Oktatáskutatás – pedagógiai innováció
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTE106 Pedagógus- és Pedagógusképzés-kutatás
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTEM1 Műhely I.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTEM2 Műhely II.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTEM3 Műhely III.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-OTEM4 Műhely IV.
3 kredit, gyakorlat
IX. Szaktárgyi pedagógiák doktori program programmodul
NEVD16-SZP101 Tanítás és tanulás digitális környezetben
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZP102 A reflektív gondolkodás
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZP103 Általános oktatáselmélet
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZP104 Adaptivitás az iskolában
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZP105 A pedagógiai innováció
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZP106 Szaktárgyi pedagógiák
7 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZPM1 Műhely I.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZPM2 Műhely II.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZPM3 Műhely III.
3 kredit, gyakorlat
NEVD16-SZPM4 Műhely IV.
3 kredit, gyakorlat
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X. Nyelvpedagógia doktori program
NYPD-101 Focus on the Language Learner and Learner Language: An Overview
7 kredit, gyakorlat
NYPD-102 Focus ont he Language Teacher: An Overview
7 kredit, gyakorlat
NYPD-103 Research Design and Statistics
7 kredit, gyakorlat
NYPD-104 Research Seminar 1
7 kredit, gyakorlat
NYPD-105 Research Seminar 2
7 kredit, gyakorlat
NYPD-106 Research Seminar 3
7 kredit, gyakorlat
NYPD-107 Research Seminar 4
7 kredit, gyakorlat
NYPD-108:1 Individual Consultation 1
7 kredit, gyakorlat
NYPD-108:2 Individual Consultation 2
7 kredit, gyakorlat
NYPD-108:3 Individual Consultation 3
7 kredit, gyakorlat
NYPD-108:4 Individual Consultation 4
7 kredit, gyakorlat
NYPD-112 Választható nyelvpedagógia szeminárium 1.
7 kredit, gyakorlat
NYPD-112 Választható nyelvpedagógia szeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat
NYPD-112 Választható nyelvpedagógia szeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat
NYPD-112 Választható nyelvpedagógia szeminárium 4.
7 kredit, gyakorlat
NYPD-112 Választható nyelvpedagógia szeminárium 5.
7 kredit, gyakorlat
Egyéb kötelező tudományos, kutatási és oktatási követelmények
NEVD16-PBL Publikáció
28 kredit, vizsgakurzus
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NEVD16-TUD Egyéb kutatói, tudományos, tudományszervezési tevékenység (hallgatói
beszámoló, kötelező)
11 kredit, vizsgakurzus
NEVD16-FOK Felsőoktatási gyakorlat
24 kredit, vizsgakurzus
Egyéb kötelező tudományos, kutatási és oktatási követelmények a Nyelvpedagógia doktori programban
NYPD-TK1 Publikáció I.
8 kredit, beszámoló
NYPD-TK2 Publikáció II.
8 kredit, beszámoló
NYPD-TK3 Publikáció III. (angol nyelven)
8 kredit, beszámoló
NYPD-TK4 Konferencia előadás angol nyelven
6 kredit, beszámoló
NYPD-TM1-6 Kötelezően választható nyelvpedagógia tudományos modul
4-8 kredit, beszámoló
NYPD-TMO Felsőoktatási gyakorlat
32 kredit, beszámoló
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12. NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Bölcsészettudományi Kar
For English see below

Tudományág megnevezése: Nyelvtudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatásmódszertan
elsajátítása, felkészítés szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási
gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint.
Finanszírozás: Államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Legalább jó rendű MA/egyetemi diploma és felvételi
vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módja / moduljai: Tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával, megszerzendő,
oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Nyelvtudományi Doktori Iskola/Alkalmazott nyelvészet Doktori Program259 260
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Angol nyelvészet Doktori Program261
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Arabisztika Doktori Program262
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Elméleti nyelvészet Doktori Program263
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Fordítástudomány Doktori Program264
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Germanisztikai nyelvtudomány Doktori Program265
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Interkulturális nyelvészet Doktori Program266 267
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Iranisztika Doktori Program268
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Japán filológia Doktori Program269
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Kulturális nyelvészet Doktori Program270 271
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Magyar nyelvészet Doktori Program272
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Mongolisztika Doktori Program273
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Ókortudomány Doktori Program274
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Orosz nyelvészet Doktori Program275
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Romanisztika Doktori Program276
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Sinológia Doktori Program277
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Szláv nyelvtudomány Doktori Program278
Nyelvtudományi Doktori Iskola/Turkológia Doktori Program279

259 Beiktatva az Alkalmazott nyelvészet doktori program indításáról szóló CLXXI/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat
alapján
260 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
261 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
262 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
263 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
264 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
265 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
266 Beiktatva a Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori programjának jóváhagyásáról szóló
XLVIII/2009. (III.23.) Szen. sz. határozat alapján
267 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
268 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
269 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
270 Beiktatva a Kulturális nyelvészet doktori program indításáról szóló CLXXII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
271 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
272 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
273 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
274 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
275 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
276 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
277 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
278 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
279 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
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●●

Nyelvtudományi Doktori Iskola/Uráli nyelvészet és nyelvek Doktori Program280

NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. ALKALMAZOTT NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/ALKN
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
1. félév
P/NY/ALKN-1 – Az alkalmazott nyelvészet kutatási területei
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-2 – Nyelvészeti pragmatika
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-3 – Kutatásmódszertan
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
2. félév
P/NY/ALKN-4 – Alkalmazott szociolingvisztika
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-5/a – Alkalmazott pszicholingvisztika
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/ALKN-5/b – Lexikológia – lexikográfia
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/ALKN-5/c – Nyelvészeti alkalmazások
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/ALKN-6 – Szakterületi választható szakszeminárium 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
3. félév
P/NY/ALKN-7 – Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 1.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-8 – Szakterületi választható szakszeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-9 – Kutatói szeminárium 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
4. félév
P/NY/ALKN-10 – Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 2.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
280 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
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P/NY/ALKN-11 – Szakterületi választható szakszeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-12 – Kutatói szeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
5. félév
P/NY/ALKN-13 – Szakterületi választható műhelymunka 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-14 – Kutatói szeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
6. félév
P/NY/ALKN-15 – Szakterületi választható műhelymunka 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ALKN-16 – Kutatói szeminárium 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/ALKN-20 – Publikáció/tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ALKN-21 – Publikáció/tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ALKN-22 – Publikáció/tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ALKN-23 – Publikáció/tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ALKN-24 – Konferencia-előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ALKN-25 – Konferencia-előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ALKN-26 – Szerkesztés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ALKN-27 – Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ALKN-28 – Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ALKN-29 – Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ALKN-30 – Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/ALKN-31 – Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/ALKN-50 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ALKN-51 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ALKN-52 – Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ALKN-53 – Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ALKN-54 – Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ALKN-55 – Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ALKN-56 – Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

II. ANGOL NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/ANY
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/ANY-1 Szintaxis, áttekintés
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-2 Kutatói szeminárium I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-3 Nyelvtudományi témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-4 Fonológia, áttekintés
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-5 Kutatói szeminárium II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-6 Nyelvtudományi témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/ANY-7 Kutatói szeminárium III.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-8 Nyelvtudományi témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-9 Disszertációra irányuló kurzus
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-10 Kutatói szeminárium IV.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ANY-11 Nyelvtudományi témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-12 Disszertációra irányuló kurzus
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-13 Nyelvtudományi témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-14 Disszertációra irányuló kurzus
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ANY-15 Nyelvtudományi témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/NY/ANY-16 Disszertációra irányuló kurzus
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/ANY-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ANY-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ANY-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ANY-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/ANY-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
1db)
P/NY/ANY-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/ANY-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ANY-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/ANY-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/ANY-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ANY-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ANY-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ANY-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ANY-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ANY-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ANY-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ANY-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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III. ARABISZTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/AR
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/AR-1 Arab tudománytörténet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-2 Az arab szöveginterpretáció elméleti kérdései I.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-3 Kutatásmódszertan, szakirodalom I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-4 Egyéni konzultáció I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-5 Az arab nyelvtudományok és filológia forrásai I.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-6 Az arab szöveginterpretáció elméleti kérdései II.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-7 Kutatásmódszertan, szakirodalom II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-8 Egyéni konzultáció II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-9 Az arab nyelvtudományok és filológia forrásai II.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-10 Szakszövegek, források elemzése I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-11 Egyéni konzultáció III.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-12 Szakszövegek, források elemzése II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-13 Egyéni konzultáció IV.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-14 Szakcikkírás, előadástartás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-15 Egyéni konzultáció V.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-16 Egyéni konzultáció VI.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/AR-20 Publikáció/Tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-21 Publikáció/Tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-22 Publikáció/Tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-23 Publikáció/Tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-26 Szerkesztés
6 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/AR-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/AR-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/AR-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/AR-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/AR-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/AR-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/AR-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/AR-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/AR-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

IV. ELMÉLETI NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM
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A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/ENY
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 21)
P/NY/ENY-01 Fonológia I.
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-02 Mondattan I.
3 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-03 Jelentéstan
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-04 Fonológia II.
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-05 Mondattan II.
4 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-06 Logika
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-07 Morfológia
3 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-08 Formális jelentéstan
3 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
(Megj.: A felzárkóztató-bevezető kurzusok kreditszámai tudományterületenként kiadják a
7 kreditet: fonológia-morfológia: 2+2+3 kredit, mondattan: 3+4 kredit, logika-szemantika:
2+2+3 kredit)
P/NY/ENY-09 Kutatói szeminárium (megszerezhető kredit: 35, kötelezően megszerzendő
kredit: 35, teljesítendő tárgy: 5 db)
P/NY/ENY-09 Kutatói szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-10 Speciális kurzus (megszerezhető kredit: 56, kötelezően megszerzendő kredit:
56, teljesítendő tárgy: 8 db)
P/NY/ENY-10 Speciális kurzus
7 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető, heti óraszám: 2
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, kötelezően megszerzendő kredit: 24, ebből 3
publikáció kötelezően teljesítendő)
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P/NY/ENY-20 Publikáció / tanulmányírás I.
**10 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-21 Publikáció / tanulmányírás II.
**8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-22 Publikáció / tanulmányírás III.
**6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
(Megj.: A 8 kredithez képest plusz 2 kreditet, azaz összesen 10 kreditet adunk a neves,
lektorált, nemzetközi folyóiratban/tanulmánykötetben megjelent tanulmányért, ezzel is
ösztönözve a nemzetközi tudományos életben való részvételt. 8 kreditet, a neves hazai
folyóiratban/tanulmánykötetben megjelent magyar nyelvű tanulmányért, 4 és 6 kreditet
pedig a kevésbé jelentős helyen megjelent publikációkért adunk.)
ETTM – Egyéb tudományos tevékenység modul (megszerezhető kredit: 44, kötelezően megszerzendő kredit: 0 teljesítendő tárgy: 0 db)
P/NY/ENY-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-32 Konferencia előadás I.
*8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-33 Konferencia előadás II.
*6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-34 Szerkesztés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-35 Recenzió I.
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-36 Recenzió II.
3 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-37 Oktatási segédanyag
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
(Megj.: Plusz 2, azaz összesen 8 kreditet adunk a jelentősebb, nemzetközi konferenciákon
való előadásért, ezzel is ösztönözve a doktoranduszaink nemzetközi tudományos életben
való részvételét.)
P/NY/ENY-38 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (maximum 4 kredit)
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OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/ENY-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás I.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás II.
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ENY-52 Heti 1 órás szeminárium vagy előadás I.
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 1
P/NY/ENY-53 Heti 1 órás szeminárium vagy előadás II.
3 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám: 1

V. FORDÍTÁSTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/FORD
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/FORD-01 Bevezetés a fordítás elméletébe
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-02 Bevezetés a tolmácsolás elméletébe
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-03 Kutatásmódszertan I. Bevezetés a fordítás kutatásába
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-04 Az angol, német, francia, spanyol, orosz fordítástudomány klasszikusai
7 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-05 Bevezetés a fordítás gyakorlatába
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-06 Kutatásmódszertan II. Szövegkutatás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-07 Kutatásmódszertan III. A fordítás lexikai kérdései
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-08 Kutatásmódszertan IV. A kutatási eredmények írásbeli és szóbeli bemutatása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-09 Szabadon választható tantárgyak I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-10 Szabadon választható tantárgyak II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-11 Szabadon választható tantárgyak III.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/FORD-12 Szabadon választható tantárgyak IV.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-13 PhD dolgozatírási szakszeminárium/egyéni konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-14 A témavezető által kijelölt, a dolgozat témájához kapcsolódó tantárgyak
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-15 PhD dolgozatírási szakszeminárium/egyéni konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/FORD-16 A témavezető által kijelölt, a dolgozat témájához kapcsolódó tantárgyak
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/FORD-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/FORD-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/FORD-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/FORD-23 Recenzió vagy konferenciabeszámoló
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-24 Recenzió vagy konferenciabeszámoló
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-25 Recenzió vagy konferenciabeszámoló
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-26 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-27 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-28 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-29 Konferencia előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-30 Konferencia előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-31 Szerkesztés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-32 Szerkesztés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/FORD-33 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-34 Tudományszervezés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/FORD-35 Külföldi kutatómunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/FORD-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/FORD-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető

VI. GERMANISZTIKAI NYELVTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/NY/GER ill. P/NY/SKAN ill. az ekvivalenciák
által meghatározott kódok.
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/GER-1 Nyelvtudomány történeti áttekintés
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-2 Általános nyelvészet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-3 Doktori szeminárium (műhelymunka) 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/GER-4 Doktori Szeminárium (műhelymunka) 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-5 Nyelvfilozófia/tudományfilozófia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-6 Irodalomtudományi témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-7 Szakmai (nyelvtudományi) témakör 1.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-8 Szakmai (nyelvtudományi) témakör 2.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-9 Magyar nyelvtudományi/más filológiai témakör
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-10 Doktori szeminárium (műhelymunka) 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-11 Doktori szeminárium (műhelymunka) 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-12 A dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-13 A dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-14 A dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-15 Doktori szeminárium (műhelymunka) 5.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/GER-16 Doktori szeminárium (műhelymunka) 6.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/GER-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/GER-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/GER-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/GER-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/GER-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
1db)
P/NY/GER-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/GER-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/GER-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/GER-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/GER-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/GER-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/GER-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/GER-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/GER-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/GER-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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P/NY/GER-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/GER-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
NY/SKAN – Germanisztikai nyelvtudomány Doktori Program – Skandináv nyelvészet
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/SKAN-1 Szinkrón és diakrón skandináv fonológia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-2 Germán nyelvi struktúrák, különös tekintettel a gót nyelvre
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-3 Általános nyelvészet: fonológia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-4 Doktori szeminárium 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-5 Doktori szeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-6 Skandináv szintaxis
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-7 Általános nyelvészet: szintaxis
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-8 Általános nyelvészet: morfológia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-9 Doktori szeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-10 Doktori szeminárium 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-11 Skandináv nyelvtudomány
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-12 Általános nyelvészet: szemantika
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-13 Doktori szeminárium 5.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-14 Doktori szeminárium 6
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SKAN-15 A doktori iskola műhelyvitája
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/SKAN-16 Filozófia / esztétika/ irodalom
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető

VII. INTERKULTURÁLIS NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/NYKK
IKM − Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tanegység: 16)
1. félév
P/NY/NYKK-1 Interkulturális kommunikáció
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/NYKK-2/a Grammatika és pragmatika
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/NYKK-2/b Interkulturális tanulmányok
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/NYKK-3/a Etnolingvisztika
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/NYKK-3/b A nyelvjárások mint az interkulturális kapcsolatok dokumentumai
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
2. félév
P/NY/NYKK-4 Kontrasztív nyelvészet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/NYKK-5/a Elsőnyelv-elsajátítás
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/NYKK-5/b Az idegennyelvi képzés szerepe az interkulturális nevelésben
7 kredit, kollokvium, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/NYKK-6 Kutatásmódszertan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
3. félév
P/NY/NYKK-7 Szakterületi választható szakkollégium 1.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/NYKK-8 Szakterületi választható szakszeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/NYKK-9 Kutatói szeminárium 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
4. félév
P/NY/NYKK-10 Szakterületi választható szakkollégium 2.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/NYKK-11 Szakterületi választható szakszeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/NYKK-12 Kutatói szeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
5. félév
P/NY/NYKK-13 Szakterületi választható műhelymunka 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/NYKK-14 Kutatói szeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
6. félév
P/NY/NYKK-15 Szakterületi választható műhelymunka 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/NYKK-16 Kutatói szeminárium 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM − Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/NYKK-20 Publikáció/tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/NYKK-21 Publikáció/tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/NYKK-22 Publikáció/tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/NYKK-23 Konferencia-előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-24 Konferencia-előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-25 Szerkesztés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-26 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-27 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-28 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-29 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/NYKK-30 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 4)
P/NY/NYKK-30 Egyéb tudományos tevékenység
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-31 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 2)
P/NY/NYKK-31 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/NYKK-32 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 2)
P/NY/NYKK-32 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM − Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/NYKK-40 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/NYKK-41 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/NYKK-42 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/NYKK-43 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/NYKK-44 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/NYKK-45 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/NYKK-46 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/NYKK-47 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

VIII. IRANISZTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/IRAN
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
1. félév
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P/NY/IRAN-1 Iráni népek és nyelvek: az iranisztika legújabb kutatási eredményei
7 kredit, kollokvium, kötelező nem ismételhető
P/NY/IRAN-2 Klasszikus szövegek elemzése 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-3 Egyéb nyelvi szövegek 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
2. félév
P/NY/IRAN-4 Szaktudományi kollégium (elméleti nyelvészet, irodalomtudomány, történelem segédtudomány)
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-5 Doktori szeminárium (műhelymunka)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-6 Klasszikus szövegek elemzése 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
3. félév
P/NY/IRAN-7 Paleográfiai gyakorlat
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-8 Egyéb nyelvi források 2. (ld. 1.03)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-9 Szaktudományi kollégium (nyelvészeti, irodalmi vagy történeti) 2.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
4. félév
P/NY/IRAN-10 Szaktudományi kollégium (nyelvészeti, irodalmi vagy történeti) 3.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-11 Doktori szeminárium (műhelymunka)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-12 Egyéni szakszeminárium 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
5. félév
P/NY/IRAN-13 Egyéni szakszeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-14 Egyéni szakszeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-15 Doktori szeminárium (fejezetek bemutatása, elemzése) 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/IRAN-16 Doktori szeminárium (fejezetek bemutatása, elemzése) 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
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P/NY/IRAN-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/IRAN-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/IRAN-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/IRAN-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
0)
P/NY/IRAN-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/IRAN-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/IRAN-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/IRAN-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/IRAN-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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P/NY/IRAN-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/IRAN-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/IRAN-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/IRAN-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/IRAN-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/IRAN-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/IRAN-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

IX. JAPÁN FILOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/JPN
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/JPN-1 Klasszikus kínai nyelv 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-2 Klasszikus kínai nyelv 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-3 Kanbun 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-4 Kanbun 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-5 Konzultáció 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-6 Konzultáció 2.
7 kredit gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-7 Konzultáció 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-8 Konzultáció 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-9 Japán nyelvtörténet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/JPN-10 Japán nyelvtörténeti források
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-11 A japán nyelvészet speciális kérdései
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-12 Japán nyelvészeti szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-13 Japán irodalom és kultúra (forráselemzés) 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-14 Japán irodalom és kultúra (forráselemzés) 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-15 Japán eszmetörténeti és történeti forráselemzés 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/JPN-16 Japán eszmetörténeti és történeti forráselemzés 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/JPN-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/JPN-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/JPN-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/JPN-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/JPN-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/JPN-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/JPN-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/JPN-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/JPN-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/JPN-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/JPN-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/JPN-31 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/JPN-31 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/JPN-32 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/JPN-32 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/JPN-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/JPN-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/JPN-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/JPN-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/JPN-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/JPN-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/JPN-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/JPN-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

X. KULTURÁLIS NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/KULT
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
1. félév
P/NY/KULT-1 A nyelvtudomány paradigmái
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-2 Nyelv, kogníció, kultúra
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/KULT-3 A kognitív nyelvészet mint módszertan
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
2. félév
P/NY/KULT-4 Metafora és kultúra
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-5 Metonímia és kultúra
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-6 A nyelvi és fogalmi kreativitás kulturális tényezői
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
3. félév
P/NY/KULT-7 Kogníció, kommunikáció, világkép
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-8 Kogníció, diskurzus, kontextus
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-9 A kultúra fogalmi létrehozása
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
4. félév
P/NY/KULT-10 A kogníció-kutatás gyakorlati hasznosításai
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-11 Kogníció és szociolingvisztika
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-12 Kutatói szeminárium I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
5. félév
P/NY/KULT-13 Nyelvi és fogalmi univerzalitás és specifikusság
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-14 Kutatói szeminárium II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Két szakterületi választható tárgy, melyek bármelyik félévben felvehetők:
P/NY/ KULT-15 Szakterületi választható tárgy I.
7 kredit, kollokvium vagy gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/KULT-16 Szakterületi választható tárgy II.
7 kredit, kollokvium vagy gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/KULT-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
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P/NY/KULT-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ KULT-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, kollokvium, kötelező, ismételhető
P/NY/ KULT-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ KULT-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ KULT-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ KULT-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/KULT-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/KULT-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/KULT-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/KULT-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/KULT-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
0)
P/NY/ KULT-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/KULT-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/KULT-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/KULT-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/KULT-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/KULT-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/KULT-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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P/NY/KULT-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/KULT-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/KULT-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/KULT-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/KULT-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/KULT-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XI. MAGYAR NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/MNY
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/MNY-1 Általános nyelvészet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-2 Nyelvtudományi kutatásmódszertan
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-3 Leíró nyelvészet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-4 Történeti nyelvészet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-5 Társas nyelvészet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-6 Specializációs átvezetés
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-7 Doktori szeminárium 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-8 Doktori szeminárium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-9 Doktori szeminárium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-10 Doktori szeminárium 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/MNY-11 Doktori műhelymunka 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-12 Doktori műhelymunka 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-13 A dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-14 A dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-15 A dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör 3. vagy: Más filológiai témakör 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MNY-16 A dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör 4. vagy: Más filológiai témakör 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
A) Kötelezően teljesítendő tanegységek (min. 36 kredit)
P/NY/MNY-20 Publikáció 1.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-21 Publikáció 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-22 Publikáció 3.
8 kredit, kollokvium, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-23 Konferencia-előadás (magyar nyelven) 1.
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ MNY-24 Konferencia előadás (magyar nyelven) 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ MNY-25 Témabemutató előadás
4 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
B) Választható tanegységek (max. 32 kredit)
P/NY/MNY-26 Választható publikáció 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-27 Választható publikáció 2.
6 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-28 Választható publikáció 3.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-29 Konferenciaelőadás (magyar vagy idegen nyelven)
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-30 Szerkesztés 1.
6 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
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P/NY/MNY-31 Szerkesztés 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-32 Kutatómunka (külföldön)
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-33 Tudományszervezés 1.
6 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/NY/MNY-34 Tudományszervezés 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/MNY-35 Oktatási segédanyag készítése
6 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/MNY-36 Egyéb tudományos tevékenység 1.
6 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
P/NY/MNY-37 Egyéb tudományos tevékenység 2.
8 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/MNY-50 Oktatási tevékenység 1. (felsőoktatásban)
4 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MNY-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MNY-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XII. MONGOLISZTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/MON
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/MON-1 Mongol, ojrát, burját történeti források
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-2 Mai mongol (halha) nyelv
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-3 Mongol írástörténet és paleográfia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-4 Mongol nyelvjárási szövegek
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/MON-5 Tudománytörténeti szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-6 Mongol szakszöveg olvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-7 A mongol népek nomád műveltség
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-8 A mongol buddhizmus
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-9 Vallástörténeti források
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-10 Második keleti nyelv (tibeti, kínai, japán, mandzsu, koreai)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-11 Párhuzamos szövegek (mongol-tibeti-kínai-mandzsu) elemzése
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-12 A mongol nyelvek kapcsolatai más nyelvekkel
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-13 Népköltési műfajok
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-14 Mongol történelem – világtörténelem
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-15 Középmongol emlékek elemzése
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/MON-16 Szeminárium/konzultáció az értekezés témájában
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/MON-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/MON-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/MON-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/MON-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/MON-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
1db)
P/NY/MON-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/MON-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/MON-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/MON-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/MON-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MON-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MON-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MON-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MON-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MON-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/MON-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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P/NY/MON-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XIII. ÓKORTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/OK
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/OK-1 Kortárs nyelvtudomány
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-2 Doktori dolgozati szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-3 Szövegolvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-4 Kortárs irodalomelmélet
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-5 Doktori dolgozati szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-6 Szövegolvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-7 Paleográfia és szövegkritika
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-8 Doktori dolgozati szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-9 Szövegolvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-10 Metrika
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-11 Doktori dolgozati szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-12 Szövegolvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-13 Doktori dolgozati szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-14 Szövegolvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/OK-15 Doktori dolgozati szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/OK-16 Szövegolvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/OK-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/OK-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/OK-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/OK-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-24 Konferencia-előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-25 Konferencia-előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-26 Szerkesztés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
1db)
P/NY/OK-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/OK-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/OK-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/NY/OK-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
P/NY/OK-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/OK-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/OK-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/OK-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/OK-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/OK-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/OK-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/OK-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XIV. OROSZ NYELVÉSZET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/ORN
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/ORN-1 Az orosz irodalmi nyelv története XI–XVIII. sz.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-2 Az orosz irodalmi nyelv története XIX–XX. sz.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-3 Funkcionális grammatika
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-4 Az orosz beszélt nyelv
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-5 Doktori szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-6 Doktori disszertációval kapcsolatos egyéni konzultáció I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/ORN-7 Doktori disszertációval kapcsolatos egyéni konzultáció II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-8 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-9 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-10 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-11 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-12 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-13 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-14 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-15 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/ORN-16 Szakollégium vagy szakszeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/ORN-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ORN-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ORN-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ORN-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/ORN-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ORN-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
1db)
P/NY/ORN-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/ORN-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ORN-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1db)
P/NY/ORN-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/NY/ORN-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ORN-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ORN-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ORN-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ORN-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ORN-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ORN-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ORN-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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XV. ROMANISZTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/ROM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/ROM-1 A fonetika és fonológia alapkérdései
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-2 A morfológia alapkérdései
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-3 A szintaxis alapkérdései
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-4 A lexikológia és a szemantika alapkérdései
7 kredit, kollokvium, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-5 Újlatin fonológia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-6 Újlatin morfológia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-7 Újlatin szintaxis
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-8 Újlatin lexikológia és szemantika
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-9 Speciális kollégium 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-10 Speciális kollégium 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-11 Speciális kollégium 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-12 Speciális kollégium 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-13 Speciális kollégium 5.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-14 Speciális kollégium 6.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-15 Speciális kollégium 7.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-16 Speciális kollégium 8.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/ROM-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ROM-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ROM-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/ROM-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-31 Egyéb tudományos tevékenység (megszerezhető kredit: 3, teljesítendő tárgy:
1 db)
P/NY/ROM-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ROM-32 Tudományszervezés (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1 db)
P/NY/ROM-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/ROM-33 Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit: 12, teljesítendő tárgy: 1 db)
P/NY/ROM-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0)
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P/NY/ROM-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/ROM-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XVI. SINOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/SIN
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/SIN-1 Japán nyelv 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-2 Japán nyelv 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-3 Japán nyelvű szakszövegolvasás 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-4 Japán nyelvű szakszövegolvasás 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-5 Konzultáció 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-6 Konzultáció 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-7 Konzultáció 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-8 Konzultáció 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/SIN-9 Jog és állam a régi Kínában
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-10 A kínai nyelv eredete és története
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-11 A modern kínai nyelvészet aktuális kutatási kérdései
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-12 A kínai műveltség hatása Japánban
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-13 Kínai buddhista filozófia
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-14 Kínai buddhista szövegolvasás
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-15 Kulturális kapcsolatok Kína és a külvilág között
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-16 Társadalom és politika a Kínai Népköztársaságban
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/SIN-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SIN-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/SIN-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/SIN-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SIN-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SIN-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/SIN-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SIN-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/SIN-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/SIN-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SIN-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SIN-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/NY/SIN-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SIN-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SIN-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SIN-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SIN-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SIN-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SIN-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SIN-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XVII. SZLÁV NYELVTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/SZL
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16 db)
P/NY/SZL-1 Általános és elméleti nyelvészet I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL-2 Általános és elméleti nyelvészet II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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Nyelvtudományi Doktori Iskola

P/NY/SZL-3 Általános és elméleti nyelvészet III.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL-4 A szláv nyelvek összehasonlító nyelvtana I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL-5 A szláv nyelvek összehasonlító nyelvtana II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL-6 Doktori disszertációval kapcsolatos egyéni konzultáció I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL-7 Doktori disszertációval kapcsolatos egyéni konzultáció II.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
LEN 2 Lengyel (megszerezhető kredit: 63, teljesítendő tárgy: 9 db)
P/NY/SZL/LEN-8 Fonetika, fonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-9 Morfológia, morfonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-10 Mondattan, szövegtan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-11 Szemantika, pragmatika
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-12 A lengyel-magyar kontrasztív fonetika és fonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-13 A lengyel és a magyar morfológiai rendszer
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-14 A lengyel-magyar kontrasztív szintaxis
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-15 Lengyel-magyar kontrasztív frazeológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/LEN-16 Lengyel-magyar kontrasztív szemantika
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
SVK – Szlovák (megszerezhető kredit: 63, teljesítendő tárgy: 9 db)
P/NY/SZL/SVK-8 Fonetika, fonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SVK-9 Morfológia, morfonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SVK-10 Mondattan, szövegtan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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Nyelvtudományi Doktori Iskola

P/NY/SZL/SVK-11 Frazeológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SVK-12 Dialektológia, szociolingvisztika
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SVK-13 A magyarországi nyelvemlékek nyelvi sajátosságai
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SVK-14 A szlovák szókincs idegen (cseh, latin, német és magyar) elemei
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SVK-15 A szlovák nyelvújítás szóképzési módszerei (figyelemmel a cseh, a
magyar és horvát nyelvújításra)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SVK-16 A cseh és szlovák irodalmi nyelv fejlődése
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
CS – Cseh (megszerezhető kredit: 63, teljesítendő tárgy: 9 db)
P/NY/SZL/CS-8 Fonetika, fonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/CS-9 Morfológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/CS-10 Szemantika, szintaxis, szövegtan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/CS-11 Lexikológia, lexikográfia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/CS-12 Tudománytörténet
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/CS-13 Frazeológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/CS-14 Történeti hangtan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/CS-15 Dialektológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
SZH – Szerb és horvát (megszerezhető kredit: 63, teljesítendő tárgy: 9 db)
P/NY/SZL/SZH-8 Szerb és horvát történeti dialektológia (a fonetika, fonológia, morfológia,
mondattan területén)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SZH-9 Horvát, szerb és magyar nyelvi kölcsönhatások
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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Nyelvtudományi Doktori Iskola

P/NY/SZL/SZH-10 A nyugat-magyarországi horvát irodalmi nyelv
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SZH-11 Szerb és horvát dialektológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SZH-12 Szerb és horvát lexikográfia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SZH-13 A horvát nyelvújítás története
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SZH-14 A horvát nyelvújítás magyar mintái
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SZH-15 A magyar-horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SZH-16 Szerb és horvát nyelvtani kérdések
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
SLO – Szlovén (megszerezhető kredit:63, teljesítendő tárgy:9 db)
P/NY/SZL/SLO-8 Fonetika, fonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-9 Morfológia, morfonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-10 Mondattan, szövegtan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-11 Szemantika, pragmatika
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-12 Nyelvi kontaktusok a muravidéki szlovén nyelvterületen: Az itt élő népek
nyelvének kölcsönhatásai
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-13 Nyugati szláv - déli szláv kulturális kölcsönhatások a szlovén nemzeti
újjászületés idején
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-14 A mai szlovén szókészlet idegen elemei
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-15 A szlovén nyelvújítás kérdései
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/SLO-16 A szlovén szótárirodalom
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
BOL – Bolgár (megszerezhető kredit:63, teljesítendő tárgy:9 db)
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P/NY/SZL/BOL-8 Fonetika, fonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-9 Morfológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-10 Lexikológia, lexikográfia, frazeológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-11 Szemantika, szintaxis, szövegtan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-12 Nyelvhasználat, sajtónyelv
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-13 Történeti hangtan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-14 Történeti morfológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-15 Történeti mondattan
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/BOL-16 Tudománytörténet
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
RU – Ruszin (megszerezhető kredit: 63, teljesítendő tárgy: 9 db)
P/NY/SZL/RU-8 A ruszin irodalmi nyelv kialakulása és funkcionálása, különös tekintettel
a bács-szerémi ruszin irodalmi nyelvre
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/RU-9 A kárpátaljai ruszinok (kárpátukránok) irodalmi nyelvének problémái a
XIX–XX. században
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/RU-10 A szlovákiai ruszin irodalmi nyelv és funkciói
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/RU-11 Ruszin szövegek lexiko-stilisztikai jellemzői (hungarizmusok, germanizmusok)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/RU-12 Hodinka Antal, Csopey László Sztripszky Hiador életmuve, helyük és
szerepük a ruszin irodalmi nyelv történetében
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/RU-13 Ruszin irodalmi nyelvteremtő kísérletek Kárpátalján napjainkban
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/RU-14 Ruszin hivatali nyelv a XVIII. Században
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/SZL/RU-15 Ruszin lexikográfiai eredmények
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/SZL/RU-16 Napjaink ruszin időszaki sajtója és nyelvezete
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/SZL-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/SZL-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/SZL-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/SZL-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/SZL-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-27 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-29 Gyűjtő munka
6 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/NY/SZL-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/SZL-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/NY/SZL-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
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P/NY/SZL-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SZL-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SZL-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SZL-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SZL-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SZL-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/SZL-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XVIII. TURKOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/TURK
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/TURK-01 Török nyelvek osztályozási rendszerei
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-02 Török nyelvemlékek
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-03 Török szakszövegek elemzése I. (a választott témának megfelelő nyelvből)
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-04 A török-iráni világ politika-, irodalom- és nyelvtörténetének írott forrásai
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-05 A török történeti nyelvészet és etimológia elméleti kérdései
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-06 Török szakszövegek elemzése II. (a választott témának megfelelő nyelvből)
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-07 Szaktudományi kollégium I. (nyelvészeti, irodalmi vagy történeti, a választott témának megfelelően)
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-08 Török szakszövegek elemzése III. (a választott témának megfelelő nyelvből)
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/TURK-09 Perzsa (vagy arab vagy mongol) szakszövegek olvasása
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-10 Szaktudományi kollégium II. (nyelvészeti, irodalmi vagy történeti, a választott témának megfelelően)
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-11 Török szakszövegek elemzése IV. (a választott témának megfelelő nyelvből)
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-12 Az iranisztika legújabb kutatási eredményei
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-13 Szakszeminárium I. (a doktori disszertáció vázlatának, bibliográfiájának és
egy fejezetének elkészítése)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-14 A magyar nyelvtudomány (vagy uralisztika vagy mongolisztika vagy szlavisztika vagy arabisztika) legújabb kutatási eredményei
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Két szakterületi választható tárgy, melyek bármelyik félévben felvehetők:
P/NY/TURK-15 Szakszeminárium II. (a doktori disszertáció egy másik fejezetének elkészítése)
7 kredit, kollokvium vagy gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/TURK-16 Szakmai konzultáció
7 kredit, kollokvium vagy gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/TURK-20 Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező
P/NY/TURK-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező
P/NY/TURK-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező
P/NY/TURK-23 Konferencia előadás (magyar nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/TURK-24 Konferencia előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/TURK-25 Szerkesztés
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/TURK-26 Recenzió
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/TURK-27 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható
P/NY/TURK-28 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható
P/NY/TURK-29 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/NY/TURK-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/TURK-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/TURK-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/TURK-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/TURK-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/TURK-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/TURK-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/NY/TURK-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XIX. URÁLI NYELVÉSZET ÉS NYELVEK DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: NY/UNY
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/NY/UNY-1 Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti fonetikája, fonológiája
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-2 Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti morfológiája
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-3 Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti szintaxisa
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/NY/UNY-4 Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti szemantikája és lexikológiája
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-5 Az általános és uráli nyelvtudomány története
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-6 Az uralisztika areális és tipológiai kérdései
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-7 Az uráli és magyar nyelvtörténet speciális kérdései
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-8 Tematikus kutatói szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-9 Történeti és összehasonlító nyelvészet
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-10 Fonológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-11 Morfológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-12 Szintaxis
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-13 Szemantika
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-14 Szociolingvisztika
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-15 A nyelvi szintek leírásának modern iskolái
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-16 Általános nyelvtipológia
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/NY/UNY-20 Publikáció/tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-21 Publikáció/tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-22 Publikáció/tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/NY/UNY-23 Publikáció/tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-24 Konferencia-előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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P/NY/UNY-25 Konferencia-előadás (idegen nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-26 Szerkesztés
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-27 Recenzió
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-28 Terepgyakorlat
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-29 Gyűjtőmunka
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-30 Oktatási segédanyag
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-31 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-32 Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/UNY-33 Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/NY/UNY-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/UNY-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/UNY-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/UNY-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/UNY-54 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/UNY-55 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/UNY-56 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/NY/UNY-57 Heti 2 órás nyelvóra
6 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
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Az iskolarendszerű képzési modulban teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1–5) osztályzatokkal, a tudományos modulban három fokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg)
szöveges értékeléssel, az oktatói munkát két fokozatú szöveges értékeléssel történik. A tudományos
modulban teljesített tanegységekhez tartozó teljesítéseket a doktorandusz témavezetője részletesen ellenőrzi.

368

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Nyelvtudományi Doktori Iskola

DOCTORAL SCHOOL OF LINGUISTICS281
Field of Study: Linguistics
Level: PhD
Aims of Programme: To prepare students for obtaining their PhD degree through acquisition of latest
research methodologies, participation in conferences and teaching expertise in higher education.
Duration: 6 semesters (3 years)
Form of Training: Regular (full time)
Financial Status: Self-financed
Admission Requirements: MA degree with a minimum scale of achievement corresponding to ‘good’
or a similar level (depending on background); entrance exam
Language Exam Requirements: State accredited exam corresponding to C2 level (proficient user)
of CEFR (or a similar exam)
Required for Completion of Programme: Pre-Degree Certificate of all compulsory and optional
subjects of the curriculum
Credit Points Required for Completion of Programme: 180
Modules for Credit Completion: Course Work (Taught Component), Research, Teaching

281 Beiktatva a Történelemtudományi Doktori Iskola, a Nyelvtudományi Doktori Iskola, az Irodalomtudományi Doktori
Iskola és a Filozófiatudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzési tervéről, valamint erre tekintettel az ELTE képzési
programjának módosításáról szóló CXXXIX/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján.

369

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Nyelvtudományi Doktori Iskola

PROGRAMMES OF THE DOCTORAL SCHOOL OF LINGUISTICS:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

Doctoral School of Linguistics/Applied Linguistics282 283
Doctoral School of Linguistics/English Linguistics Doctoral Programme284
Doctoral School of Linguistics/Arabic Studies Doctoral Programme285
Doctoral School of Linguistics/Theoretical Linguistics Doctoral Programme286
Doctoral School of Linguistics/Translation Studies Doctoral Programme287
Doctoral School of Linguistics/German Linguistics Doctoral Programme288
Doctoral School of Linguistics/Intercultural Linguistics Doctoral Programme289 290
Doctoral School of Linguistics/Iranian Studies Doctoral Programme291
Doctoral School of Linguistics/Japanese Philology Doctoral Programme292
Doctoral School of Linguistics/Cultural Linguistics Doctoral Programme293 294
Doctoral School of Linguistics/Hungarian Linguistics Doctoral Programme295
Doctoral School of Linguistics/Mongolian Linguistics Doctoral Programme296
Doctoral School of Linguistics/Ancient Studies Doctoral Programme297
Doctoral School of Linguistics/Russian Linguistics Doctoral Programme298
Doctoral School of Linguistics/Romance Studies Doctoral Programme299
Doctoral School of Linguistics/Sinology Doctoral Programme300
Doctoral School of Linguistics/Slavic Linguistics Doctoral Programme301
Doctoral School of Linguistics/Turkic Studies Doctoral Programme302

Taken into register by decision of Senate no. CLXXI/2008. (VI. 30.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Taken into register by decision of Senate no. XLVIII/2009. (III.23.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Taken into register by decision of Senate no. CLXXII/2008. (VI. 30.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
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●●

Doctoral School of Linguistics/Uralic Languages and Linguistics Doctoral Programme303

STUDY UNIT LIST OF THE DOCTORAL SCHOOL OF LINGUISTICS

I. APPLIED LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/ALKN
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
1. semester
P/NY/ALKN-1E – Research areas of Applied Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-2E – Linguistic Pragmatics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-3E – Methodology of Research
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
2. semester
P/NY/ALKN-4E – Applied Sociolinguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-5E/a – Applied Sociolinguistics
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/ALKN-5E/b – Lexicology – Lexicography
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/ALKN-5E/c – Linguistic Applications
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/ALKN-6E – Elective Seminar in the Topic of Research 1
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
3. semester
P/NY/ALKN-7E – Elective Lecture in the Topic of Research 1.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-8E – Elective Seminar in the Topic of Research 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-9E – Research Seminar 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
4. semester
303 Amended by decision of Senate no. CLXXVIII/2011. (VI. 27.)
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P/NY/ALKN-10E – Elective Lecture in the Topic of Research 2.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-11E – Elective Seminar in the Topic of Research 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-12E – Research Seminar 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
5. semester
P/NY/ALKN-13E – Workshop in the Topic of Research 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-14E – Research Seminar 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
6. semester
P/NY/ALKN-15E – Workshop in the Topic of Research 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ALKN-16E – Research Seminar 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3 )
P/NY/ALKN-20E – Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-21E – Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-22E – Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-23E – Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-24E – Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-25E – Conference Presentation in a Foreign Language
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-26E – Editorial Work
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-27E – Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-28E – Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-29E – Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times

372

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Nyelvtudományi Doktori Iskola

P/NY/ALKN-30E – Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ALKN-31E – Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/ALKN-50E – Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ALKN-51E – Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ALKN-52E – Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ALKN-53E – Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ALKN-54E – Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ALKN-55E – Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ALKN-56E – Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

II. ENGLISH LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/ANY
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/ANY-1E Syntax Overview
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-2E Research Seminar I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-3E Topics in Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-4E Phonology Overview
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-5E Research Seminar II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/ANY-6E Topics in Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-7E Research Seminar III.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-8E Topics in Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-9E Dissertation Oriented Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-10E Research Seminar IV.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ANY-11E Topics in Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-12E Dissertation Oriented Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-13E Topics in Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-14E Dissertation Oriented Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ANY-15E Topics in Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ANY-16E Dissertation Oriented Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/ANY-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ANY-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ANY-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ANY-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-24E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
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P/NY/ANY-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-31E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/ANY-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/ANY-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ANY-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to be
obligatorily completed: 1)
P/NY/ANY-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/ANY-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ANY-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ANY-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ANY-53 Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ANY-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ANY-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ANY-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/ANY-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

III. ARABIC STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/AR
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/AR-1E History of Arabic Sciences
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-2E Theoretical Questions of Interpretations of Arabic Texts I.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-3E Methodology of Research, Specialised Texts I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-4E Personal Consultation I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-5E Sources of Arabic Linguistics and Philology I.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-6E Theoretical Questions of Interpretations of Arabic Texts II.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-7E Methodology of Research, Specialised Texts II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-8E Personal Consultation II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-9E Sources of Arabic Linguistics and Philology II.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-10E Interpretation of Specialised Texts, Sources I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-11E Personal Consultation III.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-12E Interpretation of Specialised Texts, Sources II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-13E Personal Consultation IV.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-14E Publication, Presentation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/AR-15E Personal Consultation V.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-16E Personal Consultation VI.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/AR-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-24E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
6 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-26E Editorial Work
6 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/AR-27E Review
6 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/AR-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/AR-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/AR-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/AR-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/AR-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/AR-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/AR-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/AR-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

IV. THEORETICAL LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/ENY
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 21)
P/NY/ENY-01E Phonology I.
2 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ENY-02E Syntax I.
3 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ENY-03E Semantics
2 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ENY-04E Phonology II.
2 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ENY-05E Syntax II.
4 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ENY-06E Logic
2 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ENY-07E Morphology
3 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ENY-08E Formal Semantics
3 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
(NB: Credit points from introductory-adjustment courses add up to 7 credit points in each
division: Phonology-Morphology: 2+2+3 credit points, Syntax: 3+4 credit points, LogicSemantics: 2+2+3 credit points)
P/NY/ENY-09E Research Seminar (credit points to be accrued: 35, credit points to be obligatorily completed: 35, courses to be obligatorily completed: 5)
P/NY/ENY-09E Research Seminar
7 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times, hours/week: 2
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P/NY/ENY-10E Specialised Course (credit points to be accrued: 56, credit points to be
obligatorily completed: 56, courses to be obligatorily completed: 8)
P/NY/ENY-10E Specialised Course
7 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times, hours/week: 2
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, credit points to be obligatorily completed: 24, obligatory publications: 3)
P/NY/ENY-20E Publication/Essay I
**10 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-21E Publication/Essay II
**8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-22E Publication/Essay III
**6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-23E Publication/Essay IV
4 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
(**: In addition to 8 credit points an additional 2 credit points (that is 10 credit points altogether) will awarded to publications that appear in major international, peer reviewed journals
or collection of papers. 8 credit points will be awarded to publications in Hungarian that
appear in major Hungarian, peer reviewed journals, 4 and 6 credit points will be awarded to
publications that appear in lesser known journals)
ETTM – Other Scientific Activity Module (credit points to be accrued: 44, credit points to be obligatorily completed: 0, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/ENY-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-32E Conference Presentation I.
*8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-33E Conference Presentation II.
*6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-34E Editorial Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-35E Review I.
4 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-36E Review II.
3 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ENY-37E Educational Material
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times

379

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Nyelvtudományi Doktori Iskola

(NB: Additional 2 credit points (that is 8 credit points altogether) will be awarded to conference presentations given at major international conferences)
P/NY/ENY-38E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times (maximum 4 credit points)
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/ENY-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week) I.
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times, hours/week: 2
P/NY/ENY-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week) II.
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times, hours/week: 2
P/NY/ENY-52E Practical Class or Lecture (1 hour/week) I.
4 credit points, practical, elective, can be taken multiple times, hours/week: 1
P/NY/ENY-53E Practical Class or Lecture (1 hour/week) II.
3 credit points, practical, elective, can be taken multiple times, hours/week: 1

V. TRANSLATION STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/FORD
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/FORD-01E Introduction to Translation Studies
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-02E Introduction to the Study of Interpretation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-03E Methodology I. Introduction to the Research of Translation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-04E Classic Works of English, German, French, Spanish, Russian Translation
Studies
7 credit points, practical, alternative elective, can be taken once only
P/NY/FORD-05E Introduction to the Practice of Translation
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-06E Methodology II. Researching Texts
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/FORD-07E Methodology III. Lexical Issues of Translation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-08E Methodology IV. Written and Oral Presentation of Research Results
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-09E Elective I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-10E Elective II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-11E Elective III.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-12E Elective IV.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-13E PhD Dissertation Seminar/Personal Consultation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-14E Subjects Related to the Topic of the Dissertation (Set by the Supervisor)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-15E PhD Dissertation Seminar/Personal Consultation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/FORD-16E Subjects Related to the Topic of the Dissertation (Set by the Supervisor)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/FORD-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/FORD-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/FORD-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/FORD-23E Review or Conference Presentation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-24E Review or Conference Presentation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-25E Review or Conference Presentation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-26E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-27E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times

381

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Nyelvtudományi Doktori Iskola

P/NY/FORD-28E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-29E Conference Presentation (in a Foreign Language)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-30E Conference Presentation (in a Foreign Language)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-31E Editorial Work
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-32E Editorial Work
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-33E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-34E Organisational Work
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/FORD-35E Research Conducted Abroad
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/FORD-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/FORD-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/FORD-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/FORD-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/FORD-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/FORD-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/FORD-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/FORD-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only

VI. GERMAN LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
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Codes of the Doctoral Programme: P/NY/GER or P/NY/SKAN or codes set by the table of equivalent codes
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/GER-1E Survey of History of Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-2E General Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-3E PhD Seminar (Workshop) 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-4E PhD Seminar (Workshop) 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-5E Philosophy of Language/Philosophy of Sciences
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-6E Topics from Literary Theory
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-7E Research Topic (Linguistic) 1.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-8E Research Topic (Linguistic) 2.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-9E Topics from Hungarian Linguistics/Other Philological Topic
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-10E PhD Seminar (Workshop) 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-11E PhD Seminar (Workshop) 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-12E Research Topic Related to the Subject of the Dissertation 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-13E Topic Related to the Subject of the Dissertation 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-14E Topic Related to the Subject of the Dissertation 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-15E PhD Seminar (Workshop) 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/GER-16E PhD Seminar (Workshop) 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
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P/NY/GER-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/GER-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/GER-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/GER-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-24E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-31 Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/GER-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/GER-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/GER-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to be
obligatorily completed: 1)
P/NY/GER-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
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P/NY/GER-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/GER-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/GER-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/GER-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/GER-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/GER-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/GER-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/GER-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
NY/SKAN – German Linguistics Doctoral Programme – Scandinavian Linguistics
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/SKAN-1E Synchronic and Diachronic Scandinavian Phonology
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-2EE Germanic Constructions, with Special Emphasis on Gothic
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-3 General Linguistics: Phonology
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-4E Doctoral Seminar 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-5E Doctoral Seminar 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-6E Scandinavian Syntax
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-7E General Linguistics: Syntax
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-8E General Linguistics: Morphology
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
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P/NY/SKAN-9E Doctoral Seminar 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-10E Doctoral Seminar 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-11E Scandinavian Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-12E General Linguistics: Semantics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-13 Doctoral Seminar 5.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-14E Doctoral Seminar 6.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-15E Work in Progress in the Doctoral School
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SKAN-16E Philosophy/Aesthetics/Literature
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only

VII. INTERCULTURAL LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/NYKK
IKM − Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses obligatorily
completed: 16)
1. semester
P/NY/NYKK-1E Intercultural Communication
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/NYKK-2E/a Grammar and Pragmatics
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/NYKK-2E/b Studies in Interculturality
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/NYKK-3E/a Ethnolinguistic
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/NYKK-3E/b Dialect as Evidence of Intercultural Relations
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
2. semester
P/NY/NYKK-4E Contrastive Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
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P/NY/NYKK-5E/a First Language Acquisition
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/NYKK-5E/b Role of Teaching of Foreign Languages in Intercultural Education
7 credit points, lecture, alternative elective, can be taken once only
P/NY/NYKK-6E Methodology of Research
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
3. semester
P/NY/NYKK-7E Research Specific Specialisation Course 1.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/NYKK-8E Elective Seminar in the Topic of Research 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/NYKK-9E Research Seminar 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
4. semester
P/NY/NYKK-10E Research Specific Specialisation Course 2.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/NYKK-11E Elective Seminar in the Topic of Research 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/NYKK-12E Research Seminar 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
5. semester
P/NY/NYKK-13E Workshop in the Topic of Research 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/NYKK-14E Research Seminar 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
6. semester
P/NY/NYKK-15E Workshop in the Topic of Research 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/NYKK-16E Research Seminar 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/NYKK-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
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P/NY/NYKK-23E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-24E Conference Presentation in a Foreign Language
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-25E Editorial Work
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-26E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-27E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-28E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-29E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-30E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 4)
P/NY/NYKK-30 Other Scientific Activity
4 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-31E Organisational Work (credit points to be accrued: 2)
P/NY/NYKK-31E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/NYKK-32E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 2)
P/NY/NYKK-32E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/NYKK-40E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/NYKK-41E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/NYKK-42E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/NYKK-43E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/NYKK-44E Language Practice Course (2 hours/week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/NYKK-45E Language Practice Course (2 hours/week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/NYKK-46E Language Practice Course (2 hours/week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/NYKK-47E Language Practice Course (2 hours/week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

VIII. IRANIAN STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/IRAN
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
1. semester
P/NY/IRAN-1E Iranian Peoples and Languages: Most Recent Developments in the Study of
Iranian Peoples and Languages
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-2E Interpretation of Classical Texts 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-3E Other Texts 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
2. semester
P/NY/IRAN-4E Specialisation Course (Theoretical Linguistics, Literary Theory, Auxiliary
Sciences of History)
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-5E Doctoral Seminar (Workshop)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-6E Interpretation of Classical Texts 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
3. semester
P/NY/IRAN-7E Palaeography
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-8E Other Texts 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-9E Specialisation Course (Linguistics, Literature, History) 2.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
4. semester
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P/NY/IRAN-10E Specialisation Course (Linguistics, Literature, History) 3.
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-11E Doctoral Seminar (Workshop)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-12E Tailor-made Specialisation Course 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
5. semester
P/NY/IRAN-13E Tailor-made Specialisation Course 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-14E Tailor-made Specialisation Course 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-15E Doctoral Seminar (Chapters from the Dissertation, Discussion, Analysis) 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/IRAN-16E Doctoral Seminar (Chapters from the Dissertation, Discussion, Analysis) 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/IRAN-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-24E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
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P/NY/IRAN-31E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/IRAN-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/IRAN-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/IRAN-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to
be obligatorily completed: 0)
P/NY/IRAN-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken once only
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/IRAN-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/IRAN-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/IRAN-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/IRAN-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/IRAN-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/IRAN-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/IRAN-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/IRAN-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

IX. JAPANESE PHILOLOGY DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/JPN
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IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/JPN-1E Classical Chinese 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-2E Classical Chinese 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-3E Kanbun 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-4E Kanbun 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-5E Consultation 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-6E Consultation 2.
7 credit points practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-7E Consultation 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-8E Consultation 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-9E History of Japanese
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-10E Sources of Japanese Language History
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-11E Issues in Japanese Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-12E Specialisation Course in Japanese Linguistics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-13E Japanese Literature and Culture 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-14E Japanese Literature and Culture (The sources) 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-15E Japanese Intellectual History and Its Historical Sources 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/JPN-16E Japanese Intellectual History and Its Historical Sources 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/JPN-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
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P/NY/JPN-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/JPN-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/JPN-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/JPN-24E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/JPN-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/JPN-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/JPN-27E Review
6 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/JPN-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/JPN-29E Data Compilation
6 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times, hours/week: 2
P/NY/JPN-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/JPN-31 Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/JPN-31E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/JPN-32E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to be
obligatorily completed: 1)
P/NY/JPN-32 Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/JPN-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/JPN-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/JPN-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/JPN-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/JPN-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/JPN-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/JPN-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/JPN-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

X. CULTURAL LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/KULT
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
1. semester
P/NY/KULT-1E Paradigms of Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-2E Language, Cognition, Culture
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-3E Cognitive Linguistics as a Methodology
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
2. semester
P/NY/KULT-4E Metaphors and Culture
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-5E Metonymy and Culture
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-6E Cultural Aspects of Linguistic and Conceptual Creativity
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
3. semester
P/NY/KULT-7E Cognition, Communication, World Model
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-8E Cognition, Discourse, Context
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-9E Conceptual Construction of Culture
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only

394

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Nyelvtudományi Doktori Iskola

4. semester
P/NY/KULT-10E Practical Uses of Researching Cognition
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-11E Cognition and Sociolinguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-12E Research Seminar I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
5. semester
P/NY/KULT-13E Linguistic and Cognitional Universals and Individualities
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-14E Research Seminar II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
The following can be taken in any semester:
P/NY/ KULT-15E Elective from Area of Research I.
7 credit points, lecture or practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/KULT-16E Elective from Area of Research II.
7 credit points, lecture or practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/KULT-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/KULT-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ KULT-22E Publication/Essay III
8 credit points, lecture, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ KULT-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ KULT-24E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ KULT-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ KULT-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/KULT-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/KULT-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/KULT-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
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P/NY/KULT-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/KULT-31E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3,
courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/ KULT-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/KULT-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/KULT-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/KULT-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to
be obligatorily completed: 0)
P/NY/KULT-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken once only
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/KULT-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/KULT-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/KULT-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/KULT-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/KULT-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/KU0LT-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/KULT-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/KULT-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XI. HUNGARIAN LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/MNY
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IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/MNY-1E General Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-2E Methodology of Linguistic Research
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-3E Descriptive Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-4E Diachronic Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-6E Course in Specialisation Progress
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-7E Doctoral Seminar 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-8E Doctoral Seminar 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-9E Doctoral Seminar 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-10E Doctoral Seminar 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-11E Doctoral Workshop 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-12 Doctoral Workshop 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-13E Dissertation Oriented Specific Course 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-14E A Dissertation Oriented Specific Course 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-15E Dissertation Oriented Specific Course 3. or: Other Philological Topic 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MNY-16E Dissertation Oriented Specific Course 4. or: Other Philological Topic 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
A) To be obligatorily completed (min. 36 credit points)
P/NY/MNY-20E Publication 1.
8 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
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P/NY/MNY-21E Publication 2.
8 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-22E Publication 3.
8 credit points, lecture, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-23E Conference Presentation (in Hungarian) 1.
4 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ MNY-24E Conference Presentation (in Hungarian) 2.
4 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ MNY-25E Presentation of Research Topic
4 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
B) Elective Courses (max. 32 credit points)
P/NY/MNY-26E Elective publication 1.
4 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-27E Elective publication 2.
6 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-28E Elective publication 3.
8 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-29E Conference Presentation (in Hungarian or a Foreign Language)
4 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-30E Editorial Work 1.
6 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-31E Editorial Work 2.
8 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-32E Research Conducted Abroad
8 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-33E Organisational Work 1.
6 credit points, practical, alternative elective, can be taken multiple times
P/NY/MNY-34E Organisational Work 2.
8 credit points, practical, alternative elective, can be taken once only
P/NY/MNY-35E Educational Material
6 credit points, practical, alternative elective, can be taken once only
P/NY/MNY-36E Other Scientific Activity 1.
6 credit points, practical, alternative elective, can be taken once only
P/NY/MNY-37E Other Scientific Activity 2.
8 credit points, practical, alternative elective, can be taken once only
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/MNY-50E Teaching Practice 1. (in Higher Education)
4 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/MNY-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MNY-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XII. MONGOLIAN LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/MON
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/MON-1E Mongolian, Oryati, Buryati Historical Sources
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-2E Contemporary Mongolian (Khalkha)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-3E History of the Mongolian Writing System and Palaeography
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-4E Texts in Mongolian Dialects
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-5E Seminar in History of Science
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-6E Reading Specialised Texts in Mongolian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-7E Civilisation of the Mongolian Nomadic Peoples
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-8E Mongolian Buddhism
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-9E Texts in the History of Religion
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-10E Secondary Eastern Language (Tibetan, Chinese, Japanese, Manchu, Korean)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-11E Analysis of Parallel Texts (Mongolian-Tibetan-Chinese-Manchu)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-12E Mongolian and Other Languages
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-13E Styles of Popular Poetry
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
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P/NY/MON-14E History of Mongolia and World History
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-15E Analysis of Middle Mongolian Language Records
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/MON-16E Seminar/Consultation in the Topic of the Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/MON-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/MON-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/MON-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/MON-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-24E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-31E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/MON-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
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P/NY/MON-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/MON-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/MON-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to
be obligatorily completed: 1)
P/NY/MON-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/MON-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MON-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MON-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MON-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MON-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MON-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MON-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/MON-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XIII. ANCIENT STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/OK
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/OK-1E Contemporary Linguistics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
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P/NY/OK-2E Seminar in Doctoral Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-3E Text Reading
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-4E Contemporary Literary Theory
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-5E Seminar in Doctoral Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-6E Text Reading
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-7E Palaeography and Text Criticism
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-8E Seminar in Doctoral Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-9E Text Reading
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-10E Metrics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-11E Seminar in Doctoral Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-12E Text Reading
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-13E Seminar in Doctoral Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-14E Text Reading
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-15E Seminar in Doctoral Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/OK-16E Text Reading
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/OK-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/OK-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/OK-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
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P/NY/OK-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-24E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-25E Conference Presentation in a Foreign Language
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-26E Editorial Work
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-31E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/OK-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/OK-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/OK-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to be
obligatorily completed: 0)
P/NY/OK-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/OK-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/OK-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/OK-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/OK-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/OK-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/OK-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/OK-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/OK-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XIV. RUSSIAN LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/ORN
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/ORN-1E History of Russian Literary Language (XI–XVIII Centuries)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-2E History of Russian Literary Language (XIX–XX Centuries)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-3E Functional Grammar
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-4E Colloquial Russian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-5E Doctoral Seminar
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-6E Personal Consultation in the Topic of the Dissertation I.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-7E Personal Consultation in the Topic of the Dissertation II.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-8E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-9E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-10E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/ORN-11E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-12E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-13E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-14E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-15E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/ORN-16E Specialisation Course
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/ORN-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ORN-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ORN-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ORN-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-24E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-30E Educational Material
6 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
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P/NY/ORN-31E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/ORN-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/ORN-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ORN-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to
be obligatorily completed: 1)
P/NY/ORN-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/ORN-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ORN-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ORN-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ORN-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ORN-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ORN-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ORN-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ORN-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XV. ROMANCE STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/ROM
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IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/ROM-1E Fundamental Questions of Phonetics and Phonology
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-2E Fundamental Questions of Morphology
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-3E Fundamental Questions of Syntax
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-4E Fundamental Questions of Lexicology and Semantics
7 credit points, lecture, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-5E Phonology of Neo-Latin
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-6E Morphology of Neo-Latin
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-7E Syntax of Neo-Latin
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-8E Neo-Latin Lexicology and Semantics
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-9E Specialisation Course 1
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-10E Specialisation Course 2
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-11E Specialisation Course 3
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-12E Specialisation Course 4
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-13E Specialisation Course 5
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-14E Specialisation Course 6
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-15E Specialisation Course 7
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-16E Specialisation Course 8
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/ROM-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
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P/NY/ROM-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ROM-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/ROM-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-24E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-31E Other Scientific Activity (credit points to be accrued: 3, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/ROM-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/ROM-32E Organisational Work (credit points to be accrued: 12, courses to be obligatorily completed: 1)
P/NY/ROM-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/ROM-33E Research Conducted Abroad (credit points to be accrued: 12, courses to
be obligatorily completed: 1)
P/NY/ROM-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/ROM-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/ROM-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, obligatory, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/ROM-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XVI. SINOLOGY DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/SIN
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/SIN-1E Japanese 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-2E Japanese 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-3E Reading Japanese Specialised Texts 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-4E Reading Japanese Specialised Texts 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-5E Consultation 1.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-6E Consultation 2.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-7E Consultation 3.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-8E Consultation 4.
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/SIN-9E Law and State in Ancient China
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-10E Origin and History of Chinese
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-11E Topical Questions in the Research of Modern Chinese
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-12E Influence of Chinese Erudition in Japan
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-13E Chinese Buddhist Philosophy
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-14E Reading Texts in Chinese Buddhism
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-15E Cultural Relations of China and the World
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-16E Society and Politics in the People’s Republic of China
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/SIN-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SIN-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/SIN-24E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/SIN-25E Conference Presentation (in a Foreign Language)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SIN-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SIN-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/SIN-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SIN-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
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P/NY/SIN-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/SIN-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SIN-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SIN-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/SIN-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SIN-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SIN-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SIN-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SIN-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SIN-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SIN-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SIN-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XVII. SLAVIC LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/SZL
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/SZL-1E General and Theoretical Linguistics I
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL-2E General and Theoretical Linguistics II
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/SZL-3E General and Theoretical Linguistics III
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL-4E Comparative Grammar of the Slavonic Languages I
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL-5E Comparative Grammar of the Slavonic Languages II
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL-6E Personal Consultation in the Topic of the Dissertation I
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL-7E Personal Consultation in the Topic of the Dissertation II
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
LEN 2 Polish (credit points to be accrued: 63, courses to be obligatorily completed: 9)
P/NY/SZL/LEN-8E Phonetics, Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-9E Morphology, Morpho-Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-10E Syntax, Textology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-11E Semantics, Pragmatics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-12E Comparative Phonology and Phonetics of Polish and Hungarian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-13E Morphology of Polish and Hungarian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-14E Comparative Syntax of Polish and Hungarian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-15E Comparative Phraseology of Polish and Hungarian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/LEN-16E Comparative Semantics of Polish and Hungarian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
SVK – Slovakian (credit points to be accrued: 63, courses to be obligatorily completed: 9)
P/NY/SZL/SVK-8E Phonetics, Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SVK-9E Morphology, Morpho-Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SVK-10E Syntax, Textology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/SZL/SVK-11E Phraseology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SVK-12E Dialectology, Sociolinguistics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SVK-13E Characteristics of Language Records in Hungary
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SVK-14E Foreign Elements in the Vocabulary of Slovakian (Czech, Latin, German,
Hungarian)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SVK-15E Methods of Slovakian Language Reformation in Derivational Morphology
(compared to Czech, Hungarian, Croatian Language Reformation)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SVK-16E Evolution of the Czech and Slovakian Literary Language
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
CS – Czech (credit points to be accrued: 63, courses to be obligatorily completed: 9)
P/NY/SZL/CS-8E Phonetics, Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/CS-9E Morphology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/CS-10E Semantics, Syntax, Textology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/CS-11E Lexicology, Lexicography
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/CS-12E History of Science
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/CS-13E Phraseology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/CS-14E Diachronic Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/CS-15E Dialectology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
SZH – Serbian and Croatian (credit points to be accrued: 63, courses to be obligatorily completed: 9)
P/NY/SZL/SZH-8E Historical Dialectology of Serbian and Croatian (Phonetics, Phonology,
Morphology, Syntax)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/SZL/SZH-9E Interlanguage Connection of Croatian, Serbian and Hungarian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SZH-10E Literary Language of West Hungarian Croatian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SZH-11E Dialectology of Serbian and Croatian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SZH-12E Lexicography of Serbian and Croatian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SZH-13E History of Croatian Language reformation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SZH-14E Hungarian Models of Croatian Language Reformation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SZH-15E Hungarian-Croatian Language Contacts Now and Then
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SZH-16E Issues in Serbian and Croatian Grammar
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
SLO – Slovenian (credit points to be accrued: 63, courses to be obligatorily completed:9)
P/NY/SZL/SLO-8E Phonetics, Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-9E Morphology, Morpho-Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-10E Syntax, Textology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-11E Semantics, Pragmatics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-12E Language Contacts in the Slovenian Mura Region: Interactions of
Languages Spoken in this Area
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-13E Western and Southern Slavonic Influences in the Revival of the Slovenian
Nation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-14E Foreign Elements in Contemporary Slovenian
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-15E Issues in Slovenian Language Reformation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/SLO-16E Slovenian Lexicology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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BOL – Bulgarian (credit points to be accrued: 63, courses to be obligatorily completed: 9)
P/NY/SZL/BOL-8E Phonetics, Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-9E Morphology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-10E Lexicology, Lexicography, Phraseology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-11E Semantics, Syntax, Textology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-12E Language Use, Language of the Press
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-13E Diachronic Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-14E Diachronic Morphology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-15E Diachronic Syntax
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/BOL-16E History of Sciences
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
RU – Rusyn (credit points to be accrued: 63, courses to be obligatorily completed: 9)
P/NY/SZL/RU-8E Evolution and Function of the Rusyn Literary Language with Special
Emphasis on the Language in the Backa-Srem Region
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/RU-9E Problems of the Literary Language of the Carpathian Rusyns (Carpathian
Ukrainians) in the XIX–XX Centuries
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/RU-10E Literary Language of Slovakian Rusyn and its Functions
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/RU-11E Lexico-Stylistic Characteristics of Rusyn (Hungarianisms, Germanisms)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/RU-12E Legacy of Hodinka Antal, Csopey László, Sztripszky Hiador, Their Place
and Role in the History of Rusyn Literary Language
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/RU-13E Attempts at Creating Rusyn Literary Language in the Carpathian Region
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/RU-14E Official Rusyn in the XVIII Century
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
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P/NY/SZL/RU-15E Rusyn Lexicography and Its Results
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/SZL/RU-16E Contemporary Rusyn in the Language of the Press
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/SZL-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/SZL-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/SZL-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/SZL-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/SZL-24E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-25 Conference Presentation (in a Foreign Language)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-27E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-29E Data Compilation
6 credit points, practical, obligatory, can be taken multiple times
P/NY/SZL-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-32 Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/SZL-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/SZL-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
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P/NY/SZL-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SZL-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SZL-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SZL-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SZL-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SZL-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/SZL-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XVIII. TURKIC STUDIES DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/TURK
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/TURK-01E Systems of Classifications of the Turkic Languages
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-02E Historic Linguistics Sources of Turkish
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-03E Specialised Texts in Turkish I (Depending on Topic of Dissertation)
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-04E Written Sources of the Turkish-Iranian Political, Literary and Linguistic
History
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-05E Theoretical Issues in Turkish Diachronic Linguistics and Etymology
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-06E Specialised Texts in Turkish II (Depending on Topic of Dissertation)
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-07E Specialised Course I (Depending on Topic of Dissertation: Linguistics,
Literary, Historic)
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
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P/NY/TURK-08E Specialised Texts in Turkish III (Depending on Topic of Dissertation)
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-09E Reading Persian (or Arabic or Mongolian) Specialised Texts
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-10E Specialised Course II (Depending on Topic of Dissertation: Linguistics,
Literary, Historic)
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-11E Specialised Texts in Turkish IV (Depending on Topic of Dissertation)
7 credit points, lecture, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-12E Recent Developments in Iranian Studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-13E Specialised Seminar I (Presentation of Draft of Dissertation, Its Bibliography
and a Chapter from It)
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-14E Recent Developments in Hungarian (or Uralic, Mongolian, Slavonic or
Arabic) Studies
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
Two elective courses from the Specialisation (can be taken in any semester):
P/NY/TURK-15E Specialised Seminar II (Completing another Chapter from the Dissertation)
7 credit points, lecture or practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/TURK-16E Specialised Consultation
7 credit points, lecture or practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/TURK-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory
P/NY/TURK-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory
P/NY/TURK-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory
P/NY/TURK-23E Conference Presentation (in Hungarian)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/TURK-24E Conference Presentation (in a Foreign Language)
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/TURK-25E Editorial Work
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/TURK-26E Review
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
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P/NY/TURK-27E Field Practice
6 credit points, practical, elective
P/NY/TURK-28E Data Compilation
6 credit points, practical, elective
P/NY/TURK-29E Educational Material
6 credit points, practical, elective
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/TURK-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/TURK-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/TURK-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/TURK-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/TURK-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/TURK-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/TURK-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2
P/NY/TURK-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only, hours/week: 2

XIX. URALIC LANGUAGES AND LINGUISTICS DOCTORAL PROGRAMME
Codes of the Doctoral Programme: NY/UNY
IKM – Course Work (Taught Component) (credit points to be accrued: 112, courses to be obligatorily completed: 16)
P/NY/UNY-1E Descriptive and Diachronic Phonetics and Phonology of a Uralic Language
or Language Family
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-2E Descriptive and Diachronic Morphology of a Uralic Language or Language
Family
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only

419

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Nyelvtudományi Doktori Iskola

P/NY/UNY-3E Descriptive and Diachronic Syntax of a Uralic Language or Language Family
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-4E Descriptive and Diachronic Semantics and Lexicology of a Uralic Language
or Language Family
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-5E General Historical Linguistics and the History of Uralic Linguistics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-6E Areal and Typological Issues in Uralic Linguistics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-7E Issues in Uralic and Hungarian Historical Linguistics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-8E Research Seminar in the Topic of the Dissertation
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-9E Historical and Comparative Linguistics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-10E Phonology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-11E Morphology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-12E Syntax
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-13E Semantics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-14E Sociolinguistics
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-15E Modern Trends in the Description of Linguistic Disciplines
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-16E General Language Typology
7 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
TM – Research Module (credit points to be accrued: 36, obligatory publications: 3)
P/NY/UNY-20E Publication/Essay I
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-21E Publication/Essay II
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-22E Publication/Essay III
8 credit points, practical, obligatory, can be taken once only
P/NY/UNY-23E Publication/Essay IV
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
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P/NY/UNY-24E Conference Presentation (in Hungarian)
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-25E Conference Presentation in a Foreign Language
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-26E Editorial Work
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-27E Review
8 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-28E Field Practice
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-29E Data Compilation
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-30E Educational Material
6 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-31E Other Scientific Activity
1 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-32E Organisational Work
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
P/NY/UNY-33E Research Conducted Abroad
2 credit points, practical, elective, can be taken multiple times
OM – Teaching Module (credit points to be accrued: 32, courses to be obligatorily completed: 0)
P/NY/UNY-50E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/UNY-51E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/UNY-52E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/UNY-53E Practical Class or Lecture (2 hours/week)
8 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/UNY-54E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/UNY-55E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/UNY-56E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
P/NY/UNY-57E Language Practice Course (2 Hours/Week)
6 credit points, practical, elective, can be taken once only
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SYSTEM OF ASSESSMENT:
Course Work (Taught Component): on a scale of five grades (1 to 5)
●● Research Module: on a scale of three values (completed with excellent results, completed,
not completed). Courses completed in this module are assessed by the Supervisor of the
Doctoral Student
●● Teaching Module: on a scale of two values (completed, not completed)
●●
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13. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Állam- és Jogtudományi Kar

Tudományág: Politikatudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatói gyakorlat megszerzése és
oktatói utánpótlás nevelése, tudományos kutatók kinevelése, tudományos továbbképzés304
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali és levelező tagozatos képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: Államilag támogatott (nappali tagozatos képzés), költségtérítéses (levelező tagozatos képzés)
A képzésbe történő belépés: MA diploma és felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga valamely világnyelvből, illetve
más nyelvből, ha a kutatás jellege indokolja
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 kredit
A kreditszerzés moduljai: Tanulmányi munka (megszerezhető kreditek száma: 72), kutatómunka
(megszerezhető kreditek száma: 66)305, oktatási tevékenységgel (megszerezhető kreditek száma:
45)306

304 Beiktatva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009.(IV.27.) Szen.
sz. határozat alapján
305 Módosítva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009. (IV.27.) Szen.
sz. határozattal
306 Módosítva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009. (IV.27.) Szen.
sz. határozattal
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POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJÁNAK ISMERTETÉSE307:
A doktori iskolában az iskolarendszerű képzési modulban két tantárgycsoport van: a kötelező és a
választható kurzusok. A kötelező kurzusok esetén kreditpont jár a vizsgákra és a feladatok megoldására való felkészülés és számonkérések teljesítésére, a választható kurzusok esetén kreditpont adható a kontaktórákon való részvételért. A választható kurzusok esetén az oktató aláírásával
ötfokozatú skálán értékeli a hallgató teljesítményét, a kötelező kurzusok esetén az ismeretanyag
feldolgozásának és elsajátításának értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.
Egy kurzus teljesítéséhez szükséges számonkérés módja lehet szóbeli vagy írásbeli vizsga, illetve
házi dolgozat elkészítése.
Ajánlott, hogy a doktorandusz hallgató a tanulmányi munkával megszerezhető kreditpontokat az
első négy félévben szerezze meg és teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.
A tudományos és kutatómunka magában foglalja a tudományos kutatómunka módszereinek és
szabályainak elsajátítását, a hallgató disszertációjának témaköréből bibliográfiák, fordítások, publikációk elkészítését és megjelentetését, konferenciákon, szakmai tudományos tanácskozásokon való
részvételt, előadások tartását, könyvismertetést, rencenzió készítését, a tutori konzultáció teljesítését, témavázlat elkészítését.
A tudományos modulon belül kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. A tudományos modulok közül a témavezetővel történő
konzultáció teljesítését a témavezető aláírásával igazolja az indexben. A tudományos munkáért –
tanulmányírás, konferencia-előadás vagy publikálás – járó kreditpontjait az adott hallgató témavezetője aláírásával igazolja, mely tartalmazza a tudományos tevékenység jellegét, helyét, címét,
publikáció esetén megjelenésének pontos adatait. A tézisterv nyilvános védéséről jegyzőkönyvet
és jelenléti ívet kell készíteni, amit a témavezető aláírásával ellenjegyez, ezzel igazolja az érte járó
kreditek teljesítését.
A tudományos munka kreditjei bekerülnek a hallgatók indexébe.
A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási feladatokat vállalhatnak. Oktatási kredit az ELTE
ÁJTK politológia szakán végzett oktatási tevékenységért adható. Az oktatási modulon belül adható
kreditek mennyiségét a doktori iskola vezetője hagyja jóvá az intézetigazgatóval közösen.

307 Beiktatva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009. (IV.27.) Szen.
sz. határozattal
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Iskolarendszerű képzési modul: (megszerezhető 72 kredit, teljesítendő 8 kötelező tárgy, továbbá 4
fakultatív tantárgy)308
POL/PhD/kötváll/1.1. Tömegkommunikáció és értelmiség 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.2. Magyar parlamentarizmus 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.3. Alkotmányosság és politikai rendszer 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.4. Politikai pártok kapcsolatrendszere 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.5. Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.6. Pierre Bourdieu és a modern francia szociológia-elmélet 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.7. A francia politikai rendszer 1945 után
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.8. Kádár-korszak 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.9. Média és politika 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.10. Elitelméletek és elitkutatás 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.11. A magyar és a nemzetközi politikatudomány 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.12. Parlamenti jog és alkotmányosság 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.13. Modernkori magyar politikai rendszerek (Magyarország politikai
rendszere a két világháború között)
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.14. Liberális és konzervatív irányzatok a politikai gondolkodásban 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.15. Alkotmányozás – az új alkotmány tervezete 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.16. Modern társadalomelmélet 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető

308 Módosítva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009. (IV.27.) Szen.
sz. határozattal
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POL/PhD/kötvál1/1.17. Modernkori magyar politikai rendszer (1848-1918) 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/1.18. Politikaelmélet 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.19. Politikai filozófia 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.20. Bírói hatalom 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.21. Politikai, szociológiai és társadalomelmélet 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.22. A politikai kommunikáció és diskurzus 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.23. Magyarország a 20. század második felében 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.24. A kormányzás és a hatalmi ágak 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.25. Elméleti és módszertani megközelítések a politikatudományban 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.26. Elektronikus demokrácia és a tabloidizáció 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.27. Az európai integráció politikai kérdései 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.28. Eszmék és a valóság a nemzetközi viszonyokban a 21. század elején
1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.29. Civil társadalom-elmélet és gyakorlat 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.30. A politikai gondolkodás sajátosságai 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.31. A politika diszkurzív értelmezése 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.32. Globális uralmi rend 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.33. Háború és diplomácia 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.34. Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/1.35. Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom 1.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető

426

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Politikatudományi Doktori Iskola

POL/PhD/kötváll/2.1. Tömegkommunikáció és értelmiség 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.2. Magyar parlamentarizmus 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.3. Alkotmányosság és politikai rendszer 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.4. Politikai pártok kapcsolatrendszere 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.5. Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.6. Pierre Bourdieu és a modern francia szociológia-elmélet 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.7. A francia politikai rendszer 1945 után 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.8. Kádár-korszak 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.9. Média és politika 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PHD/kötvál1/2.10. Elitelméletek és elitkutatás 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.11. A magyar és a nemzetközi politikatudomány 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.12. Parlamenti jog és alkotmányosság 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.13. Modernkori magyar politikai rendszerek (Magyarország politikai
rendszere a két világháború között) 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.14. Liberális és konzervatív irányzatok a politikai gondolkodásban 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.15. Alkotmányozás – az új alkotmány tervezete 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.16. Modern társadalomelmélet 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.17. Modernkori magyar politikai rendszer (1848-1918) 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötvál1/2.18. Politikaelmélet 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.19. Politikai filozófia 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
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POL/PhD/kötváll/2.20. Bírói hatalom 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.21. Politikai, szociológiai és társadalomelmélet 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.22. A politikai kommunikáció és diskurzus 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.23. Magyarország a 20. század második felében 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.24. A kormányzás és a hatalmi ágak 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.25. Elméleti és módszertani megközelítések a politikatudományban 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.26. Elektronikus demokrácia és a tabloidizáció 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.27. Az európai integráció politikai kérdései 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.28. Eszmék és a valóság a nemzetközi viszonyokban a 21. század elején
2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.29. Civil társadalom-elmélet és gyakorlat 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.30. A politikai gondolkodás sajátosságai 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.31. A politika diszkurzív értelmezése 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.32. Globális uralmi rend 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.33. Háború és diplomácia 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.34. Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/kötváll/2.35. Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom 2.
4 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető
POL/PhD/fakt./3.1. Saját témához kapcsolódó egyénileg felvett tárgy 1.
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
POL/PhD/fakt./3.2. Saját témához kapcsolódó egyénileg felvett tárgy 2.
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
POL/PhD/fakt./3.3. Saját témához kapcsolódó egyénileg felvett tárgy 3.
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
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POL/PhD/fakt./3.4. Saját témához kapcsolódó egyénileg felvett tárgy 4.
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
Különbözeti vizsga (amennyiben nem politológus MA képzésen folytatott tanulmányokat 12 kredit
megszerzése kötelező)
POL/PhD/különbözet/1.1. Politológia 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/különbözet/1.2. Egyetemes politikai eszmetörténet 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/különbözet/1.3. Magyar politikai gondolkodás története 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/különbözet/1.4. Politikai pártok és pártrendszerek 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/különbözet/1.5. Magyar politikai rendszer 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/különbözet/1.6. Magyar politika 1944-2004 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/különbözet/1.7. Modern társadalomelmélet 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/különbözet/1.8. Az Európai Unió politikai rendszere és szakpolitikái 1-2.
2 kredit, kötelező, nem ismételhető
Tudományos tevékenységért szerezhető kreditek: (megszerezhető kreditek száma: 66)309
POL/PhD/kut/1.1. Részletes kutatási terv elkészítése
3 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/kut/1.2. Tudományos szakirodalom összegyűjtése
5 kredit, kötelező, nem ismételhető
POL/PhD/kut/2.1. Szakterületi publikáció (publikálásra elfogadva)
5 kredit, kötelező, ismételhető
POL/PhD/kut/2.2. Szakterületi publikáció (publikálásra elfogadva)
5 kredit, kötelező, ismételhető
POL/PhD/kut/2.3. Szakterületi publikáció (publikálásra elfogadva)
5 kredit, választható, ismételhető
POL/PhD/kut/2.4. Szakterületi publikáció (publikálásra elfogadva)
5 kredit, választható, ismételhető
309 Módosítva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009. (IV.27.) Szen.
sz. határozatával
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POL/PhD/kut/3.1. Publikáció a társadalomtudomány területéről (publikálásra elfogadva)
5 kredit, választható, nem ismételhető
POL/PhD/kut/3.2. Publikáció a társadalomtudomány területéről (publikálásra elfogadva)
5 kredit, választható, nem ismételhető
POL/PhD/kut/4.1. Konferencia előadás
2 kredit, választható, ismételhető
POL/PhD/kut/4.2. Korreferátum
2 kredit, választható, ismételhető
POL/PhD/kut/4.3. Idegennyelvű szakirodalom fordítása
2 kredit, választható, ismételhető,
POL/PhD/kut/4.4. Oktatási segédletek szerkesztése
2 kredit, választható, ismételhető
POL/PhD/kut/5.1. Oktatás- és kutatásszervezésben való részvétel
1 kredit, válaszható, ismételhető
POL/PhD/kut/6.1. Disszertáció munkahelyi vitára előkészítése, tézisek kidolgozása
30 kredit/10 ív, kötelező, nem ismételhető
Oktatási tevékenységért szerezhető kreditek: (megszerezhető kreditek száma: maximum 45)310
POL/PhD/okt/1.1. heti két óra oktatásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/1.2. heti két óra oktatásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/1.3. heti két óra oktatásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/2.1. heti két óra főtárgy szeminarizálásáért szerezhető kredit
6-8 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/2.2. heti két óra főtárgy szeminarizálásáért szerezhető kredit
6-8 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/2.3. heti két óra főtárgy szeminarizálásáért szerezhető kredit
6-8 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/3.1. a disszertáció tárgyából heti két óra oktatásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/3.2. a disszertáció tárgyából heti két óra oktatásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
POL/PhD/okt/3.3. a disszertáció tárgyából heti két óra oktatásért szerezhető kredit
6 kredit, szabadon választható, nem ismételhető
310 Módosítva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009. (IV.27.) Szen.
sz. határozattal
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POL/PhD/zvelőkészítő/4.1. záróvizsga előkészítő tartása
4 kredit, szabadon választható, ismételhető
POL/PhD/zvelőkészítő/4.2. záróvizsga előkészítő tartása
4 kredit, szabadon választható, ismételhető
POL/PhD/zvelőkészítő/4.3. záróvizsga előkészítő tartása
4 kredit, szabadon választható, ismételhető

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE311:
a) Általános követelmények
●● Különbözeti vizsga valamennyi hallgató számára kötelező, aki nem politikatudományi MA képzésen vett részt.
●● Vizsgakövetelmény:
○○ szóbeli vagy írásbeli beszámoló az intézet által előre meghatározott tananyag
vagy szakirodalom alapján.
○○ Ötfokozatú értékelés.
●● Kreditértéke tantárgyanként 2 kredit: 6x2 = 12 kredit
b) Kötelezően választható kurzusok:
●● Az intézet keretében oktatott kötelezően választható kurzusok. Szemeszterenként
4 tárgy felvétele kötelező, amelynek egy része kiváltható saját kutatási témában
felvett fakultatív tárggyal.
●● Vizsgakövetelmény:
○○ Ötfokozatú kollokvium.
●● Kreditértéke szemeszterenként 16 kredit: 8x8 = 64 kredit
c) Fakultatív (szabadon választható) kurzusok:
●● Előzetes jóváhagyás alapján kiválthatja kötelezően választható tárgy kreditjét.
●● Vizsgakövetelmény:
○○ Ötfokozatú beszámoló.
●● Kreditértéke tantárgyankét 2 kredit: 4x2 = 8 kredit
d) Tudományos munkáért szerezhető kreditek elismerése:
●● Témavezető tanár által megfelelőnek („nem megfelelő” – kreditpont nem kapható
érte) minősített témavázlat, szakirodalom összegyűjtése, konferencia részvétel,
publikációs tevékenységért, egyéb kutatási tevékenységért, valamint tudományszervező tevékenységért járó kreditérték bevezetésre kerül az indexbe (36 kredit).
●● A részletes kutatási tervet elfogadó témavezető vezeti be a megfelelt elfogadásával
a kreditpontot (30 kredit).
●● Maximális megszerezhető 66 kredit
311 Módosítva a Politikatudományi Doktori Iskola Képzési Programjának módosításáról szóló LIII/2009. (IV.27.) Szen.
sz. határozattal
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e) Oktatási tevékenységért szerezhető kreditek elismerése:
●● Témavezető tanár által megfelelőnek („nem megfelelő” – kreditpont nem kapható
érte) minősített oktatási tevékenységért járó kreditérték bevezetésre kerül az
indexbe.
●● Maximálisan megszerezhető 42-45 kredit
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14. PSZICHOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA
312

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Tudományág megnevezése: Pszichológiai tudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: Tudományos fokozat megszerzése, a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításának elősegítése és felsőoktatási gyakorlat
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: Magyar állami ösztöndíjas, önköltséges
A képzésbe történő belépés követelménye: Legalább jó rendű (3,51 felett) mesterfokozatú oklevél
(külföldi egyetemen folytatott tanulmányok esetén az oklevél eredeti példányának bemutatásával
és hiteles fordításával kell igazolni), egy államilag elismert, komplex, B2 típusú nyelvvizsga, felvételi
vizsga követelményeinek teljesítése
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert, komplex, B2 típusú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányok (kurzusok) teljesítésével megszerzendő kreditek
száma: 105 kredit; Kutatási tevékenységgel megszerezendő kreditek száma: 47 kredit; Oktatási
tevékenységgel megszerezhető kreditek száma: 28 kredit

312 Módosítva a CCLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat alapján
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Pszichológiai Doktori Iskola/Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia Doktori Program
Pszichológiai Doktori Iskola/Kognitív pszichológia Doktori Program
Pszichológiai Doktori Iskola/Magatartáspszichológia Doktori Program
Pszichológiai Doktori Iskola/Személyiség- és egészségpszichológia Doktori Program
Pszichológiai Doktori Iskola/Szocializáció és társadalmi folyamatok Doktori Program
Pszichológiai Doktori Iskola/Klinikai pszichológia és addiktológia Doktori Program313

A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI MODULJAI:
●●
●●

●●
●●

●●

●●

I. Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia Doktori Program
Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia modul
II. Kognitív pszichológia Doktori Program
Megismerési folyamatok: pszichológia és idegtudomány modul
Kognitív fejlődés modul
III. Magatartáspszichológia Doktori Program
Tudat – tudatállapotok és affektív folyamatok a magatartásszabályozásban modul
IV. Személyiség- és egészségpszichológia Doktori Program
Pozitív pszichológia modul
Kvantitatív módszertan modul
Kvalitatív kutatási módszertan modul
Sport- és egészség-pszichofiziológia modul
V. Szocializáció és társadalmi folyamatok Doktori Program
Alap- és alkalmazott szociálpszichológia modul
Szocializáció és nevelés modul
Döntés- és szervezetpszichológiai modul
Kultúrközi és csoportközi folyamatok modul
Környezetpszichológia modul
VI. Klinikai pszichológia és addiktológia Doktori Program
Klinikai pszichológia modul
Addiktológia modul

PSZICHOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE314

313 Beiktatva a CXLI/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat alapján
314 Módosította a CXLI/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat. Hatályos: a 2015/2016-os tanévtől
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A Doktori Iskola képzése moduláris felépítésű, és a programok között átjárható. A képzés keretében
legalább egy modul elvégzése kötelező, az egyes programok modulja mellett választható modulként teljesíthetők más programok moduljai vagy a Neveléstudományi Doktori Iskola moduljai is.

I. FEJLŐDÉS- ÉS KLINIKAI GYERMEKPSZICHOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
FEJLŐDÉS- ÉS KLINIKAI GYERMEKPSZICHOLÓGIA MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-GYER-101 A fejlődés elméleti modelljei
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-102:1 A társas megismerés tipikus és atipikus fejlődése
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-102:2 Csecsemő- és gyermekkori kötődés; kötődési zavarok
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-103Szelf-fejlődés: a perceptuális szelftől a reprezentációs szelfig
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-104Pszichés zavarok klasszifikációs modelljei, különös tekintettel a gyermekkorra
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-105:1 A fejlődés kutatásának módszertani problémái
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-105:2 A kötődés mérési módszerei
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-105:3 Fejlődéspszichológiai kísérletezés
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-GYER-105:4 Gyermekpszichiátria klinikai kutatások módszertani kérdései
7 kredit, gyakorlat

II. KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
MEGISMERÉSI FOLYAMATOK: PSZICHOLÓGIA ÉS IDEGTUDOMÁNY MODUL
A modulból 4 tárgy teljesítése kötelező. A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával 21 kredit értékben.
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PSZD15-ISMF-101 Kutatásmódszertan a kognitív pszichológiában és a kognitív idegtudományban, a tudományos közlés
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-ISMF-102 Perceptuális és figyelmi működések
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-ISMF-103 A reprezentációs rendszer
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-ISMF-104 Gondolkodási és kontroll folyamatok
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-ISMF-105 Kognitív változások felnőttkorban
7 kredit, gyakorlat

KOGNITÍV FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIA MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD15-KFEJ-101 Kutatásmódszertan a kognitív pszichológiában és a kognitív idegtudományban, a tudományos közlés, gyermekpszichológiai módszerek
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-KFEJ-102 A megismerési funkciók fejlődése
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-KFEJ-103 A szociális megismerés és kapcsolata más megismerési funkciókkal
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-KFEJ-104 A fejlődési folyamatok biológiai beágyazottsága
7 kredit, gyakorlat

III. MAGATARTÁSPSZICHOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
TUDAT – TUDATÁLLAPOTOK ÉS AFFEKTÍV FOLYAMATOK A
MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁSBAN MODUL
Választandó valamennyi témakörből legalább egy, összesen 5 tanegység, 35 kredit.
PSZD13-AFFE-101 Magatartásgenetika
7 kredit, gyakorlat
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PSZD13-AFFE-102:1 Perinatális tudomány
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-102:2 A magatartás szabályozásának biológiai alapjai
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-103:1 Tudat, tudattalan, tudatalatti
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-103:2 Módosult tudatállapotok
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-103:3 Hipnózis
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-104:1 Affektív tudományok
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-104:2 Szuggesztív hatások
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-105:1 A magatartásszabályozás rendszerszemléletű empirikus vizsgálata:
elvek és módszerek
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-105:2 A tudat és a nemtudatos folyamatok kutatása
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-105:3 Kutatásmódszertan: interakció-elemzés
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-AFFE-105:4 Terepkutatások az interakciók témájában
7 kredit, gyakorlat

IV. SZEMÉLYISÉG- ÉS EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
POZITÍV PSZICHOLÓGIA MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-POZI-101 A pozitív pszichológia mint a pszichológiai jóllét és az emberi erősségek tudománya
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-POZI-102 A pozitív állapotok létrehozásának és fenntartásának biopszichoszociális feltételei
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-POZI-103 A pozitív pszichológia a klinikai egészségpszichológiában
7 kredit, gyakorlat
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PSZD13-POZI-104 Az érzelmi intelligencia, a kreativitás, a bölcsesség és a mindfulness
elméletei és mérési alternatívái
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-POZI-105 A pszichológiai védettség személyiségbeli meghatározói. A megküzdés
pozitív pszichológiai modellje
7 kredit, gyakorlat

KVANTITATÍV MÓDSZERTAN MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-KVAN-101 Személyorientált többváltozós statisztikai eljárások
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KVAN-102 Bevezetés a Strukturális Egyenlet Modellezésbe
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KVAN-103 Szociálpszichológiai módszerek: a kísérlet és a kultúraközi összehasonlítás
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KVAN-104 Az empirikus kutatás lépései
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KVAN-105 Tudományos közlemények elkészítése és kritikai elemzése
7 kredit, gyakorlat

KVALITATÍV KUTATÁSI MÓDSZERTAN MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-KVAL-101 A kvalitatív megközelítés fő elméletei (episztemológia és metodológia)
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KVAL-102 A kvalitatív pszichológiai kutatási dizájn és az adatok közlése
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KVAL-103 A pszichológiai tartalomelemzés módszertana
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KVAL-104 Narratív pszichológiai módszerek
7 kredit, gyakorlat
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PSZD13-KVAL-105 Kvalitatív módszerek alkalmazása a szociálpszichológiában és a fejlődés-szociálpszichológiában
7 kredit, gyakorlat

SPORT- ÉS EGÉSZSÉG-PSZICHOFIZIOLÓGIA MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-SPEG-101:1 A testedzés és sport pszichológiája
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-101:2 Edzésfüggőség és más viselkedési zavarok a sportban
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-101:3 Viselkedésélettan
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-102:1 Életmód és rekreáció
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-102:2 Egészség és kultúra
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-102:3 Nem-specifikus egészségproblémák és egészségféltés
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-103:1 Sportpszichofiziológia
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-103:2 Sportpszichofiziológia gyakorlat
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-103:3 Egészségpszichofiziológia gyakorlat
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-104:1 Testi tudatosság
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-104:3 Placebo/nocebo
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SPEG-104:2 Sport és placebo
7 kredit, gyakorlat

V. SZOCIALIZÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOK DOKTORI PROGRAM
ALAP- ÉS ALKALMAZOTT SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA MODUL
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A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-SZOC-101:1 A szociálpszichológia (kritikai) története
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-101:2 Kutatási paradigmák a szociálpszichológiában és társtudományaiban
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-102:1 A versengés és együttműködés mint a társas/társadalmi kapcsolódás alapfolyamatai
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-102:2 A társas konfliktusok (interperszonális/csoportközi) természete
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-102:3 Társas, én-tudatos és „versengő” érzelmek (affiliáció, büszkeség,
zavar, bűntudat, szégyen, irigység, féltékenység)
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-102:4 Az egyén és a csoport: a társas dilemmák és az állampolgáriság
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-103 A motivált társadalom: a társadalmi viszonyok pszichológiája
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-104 Az eszmei-politikai pszichológia
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-105:1 Alkalmazott szociálpszichológia: szakpolitikák és programok értékelése (a)
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZOC-105:2 Alkalmazott szociálpszichológia: szakpolitikák és programok értékelése (b)
7 kredit, gyakorlat

SZOCIALIZÁCIÓ ÉS NEVELÉS MODUL
A program elvégzéséhez az első három tárgy közül kettőt el kell végezni. A hallgató az alprogram
kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával 21 kredit értékben.
PSZD13-NEVE-101 Társas kapcsolatok és szociálpszichológiai jelenségek az iskolában
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-NEVE-102 A szocializáció elméletei és kutatási irányai
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-NEVE-103 Pszichológiaoktatás a felsőoktatásban (módszertani ismeretek)
7 kredit, gyakorlat
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PSZD13-NEVE-104 Kisgyermekkori fejlődés kutatása
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-NEVE-105 Az iskolai tanulás pszichológiai kérdései (motiváció, kognitív képességek és tanulási nehézségek)
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-NEVE-106 A családi és intézményes nevelés kulturális vonatkozásai
7 kredit, gyakorlat

DÖNTÉS- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIAI MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-SZER-101 Ítéletalkotás és döntéshozatal
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZER-102 Pszichológiai tényezők szerepe a gazdaságban
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZER-103 Szervezet- és vezetéselméletek
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZER-104:1 Munkahelyi pszichés jóllét, szervezeti és munkahelyi mentálhigiénia
választható
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZER-104:2 Munkahelyi társas kapcsolatok, szociális rendszerek fejlesztése
választható
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-SZER-105 Terepkutatások módszertana
7 kredit, gyakorlat

KULTÚRKÖZI ÉS CSOPORTKÖZI FOLYAMATOK MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-KULT-101 Társadalmi hierarchia és előítéletek
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KULT-102 Kultúrák közötti találkozás: interkulturális kommunikáció és akkulturáció
7 kredit, gyakorlat
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PSZD13-KULT-103 Társadalmi nem. Nemi ideológiák, nemi diszkrimináció, nem és karrier,
nem és politika
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KULT-104:1 Kultúra, társas viselkedés és szocializáció
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KULT-104:2 Társas és társadalmi identitás és stigma
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KULT-105 A kultúrközi kutatás módszertana
7 kredit, gyakorlat

KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-KRNY-101:1 Épített terek környezetpszichológiája
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-101:2 A természeti környezet pszichológiája
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-101:3Virtuális terek, internet, mobilkommunikáció – környezetpszichológiai elemzések
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-102:1 Környezetészlelés
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-102:2 Mentális térképezés
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-102:3 Környezeti kommunikáció
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-103:1 Színterek születéstől kamaszkorig
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-103:2 A felnőtt- és érett felnőttkor környezeti kontextusa
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-103:4 Az életút vége és generációkon átívelő hatások környezetpszichológiája
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-104:1 Ambiens ingerek, időjárás, klíma
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-104:2 Környezeti egészségpszichológia
7 kredit, gyakorlat

442

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Pszichológiai Doktori Iskola

PSZD13-KRNY-104:3 Közösségi folyamatok térben, inkluzív térkialakítás
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-105:1 Környezetpszichológia és kulturális diverzitás
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-105:2 Gender és környezet
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-KRNY-105:3 Környezet- és természetvédelem, környezeti attitűdök
7 kredit, gyakorlat

VI. KLINIKAI PSZICHOLÓGIA ÉS ADDIKTOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD15-KLIN-101 A klinikai pszichológiai kutatás modern irányzatai
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-KLIN-102 A mentális zavarok neuropszichológiai megközelítései
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-KLIN-103 Kutatási módszerek a klinikai pszichológiában I.
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-KLIN-104 Kutatási módszerek a klinikai pszichológiában II.
7 kredit, gyakorlat
PSZD15-KLIN-105 Klinikai pszichológiai kutatási gyakorlat
7 kredit, gyakorlat

ADDIKTOLÓGIA MODUL
A hallgató az alprogram kutatóihoz csatlakozva önálló kutatást végez a témavezető irányításával
21 kredit értékben.
PSZD13-ADDI-101:1 Az addiktológiai pszichológia modelljei
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-101:2 Addikciók a narratív pszichológia szemszögéből
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-101:3 Érzelemszabályozás a kémiai és a viselkedési addikciókban
7 kredit, gyakorlat
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PSZD13-ADDI-101:4 A társas-kognitív és az önszabályozási modellek alkalmazása az
addikciókban
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-102:1 Addikciós problémák kezelését célzó beavatkozások és beavatkozás
rendszerek tékelése
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-102:2 Viselkedési addikciók
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-102:3 Trauma és az addikciók kapcsolata
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-102:4 Psychodynamic Approaches to Personality Disorders and Addiction
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-103 Kurrens kutatások az addiktológiában
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-104:1 Kvalitatív drogkutatások
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-104:2 Individual behavior in social and environmental context
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-104:3 A populációs vizsgálatok módszertana
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-104:4 Szisztematikus irodalomelemzés és meta-analízis
7 kredit, gyakorlat
PSZD13-ADDI-105 Az addiktológia kutatás gyakorlata
7 kredit, gyakorlat

EGYÉB KÖTELEZŐ OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
PSZD13-FO Felsőoktatási gyakorlat
28 kredit, gyakorlat
PSZD13-IK Irányított kutatómunka
21 kredit, gyakorlat
PSZD13-P Publikáció
24 kredit, gyakorlat
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15. SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
Társadalomtudományi Kar

Tudományág megnevezése: Szociológiai tudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A szociológia tudományos művelőinek utánpótlása, felkészítésük a tudományos fokozat
megszerzésére, magas színvonalú kutatási-oktatási tevékenység folytatására – mindezt tartalmi és
formai összhangban a tudományos képzés nemzetközi rendszerével; a szociálpolitika és szociális
munka tudományos és oktatói utánpótlásának, valamint a társadalompolitikai gyakorlat különböző
területei számára elméleti és gyakorlati szakembereknek a nemzetközi standardok szerint mérve is
magas színvonalú képzése. További cél a hallgatók felkészítése a tudományos fokozat megszerzésére, magas színvonalú elemzési-oktatási tevékenység folytatására – mindezt tartalmi és formai
összhangban a tudományos képzés nemzetközi rendszerével.
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint, ill. esti vagy levelező képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: Államilag támogatott, ill. költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: MA diploma és felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 kredit
Kreditszerzés módjai/moduljai: Tanulmányi munkával minimum: 39 kreditpont, maximum: 60 kerditpont; Tudományos munkával minimum: 110 kreditpont, maximum 141 kreditpont; Oktatói tevékenységgel minimum: 0 kreditpont, maximum 45 kreditpont szerzendő meg.
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
Szociológia Doktori Iskola/Interdiszciplináris társadalmi kutatások Doktori Program315
●● Szociológia Doktori Iskola/Szociálpolitika Doktori Program
●● Szociológia Doktori Iskola/Szociológia Doktori Program316 317
●●

SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALMI KUTATÁSOK DOKTORI PROGRAM
Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit maximum 66, teljesítendő minimum 36, azaz
12 kötelező tárgy)
PhInt1 Dinamikus szociológia
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt2 Társadalmi jelenségek és folyamatok modellezése
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt3 Modern adatelemzési irányzatok
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt4 Nemezetközi összehasonlító vizsgálatok módszertana
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt5 Diszkurzuselemzés
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt6 Nemzetek Európában
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt7 A migráns tapasztalat
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt8 Vallás és kultúra
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt9 A közösségtanulmányoktól a lokális megismerésig
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt10 Cigányok Európában
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhInt11 Tudatos és tudattalan folyamatok a szociálpszichológiában
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető

315 Jelen doktori program beiktatva a CCLXXVII/2008. (XI.24.) Szen. sz. határozat alapján
316 Módosítva a CXCV/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
317 Módosítva a CCXLVIII/2010. (VI. 28.) Szen. sz. határozat alapján
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PhInt12 Devianciapolitika
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PhIntV1 Választható óra I.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PhIntV2 Választható óra II.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PhIntV3 Választható óra III.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PhIntV4 Választható óra IV.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PhIntV5 Választható óra V.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PhIntV6 Választható óra VI.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PhIntV7 Választható óra VII.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PhIntV8 Választható óra VIII.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
Tudományos modul (megszerezhető kredit: 141, minimum teljesítendő: 110 kredit)
PhIntTU1 Tutori konzultáció I.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PhIntTU2 Tutori konzultáció II.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PhIntTU3 Tutori konzultáció III.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PhIntTU4 Tutori konzultáció IV.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PhIntTU5 Tutori konzultáció V.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PhIntTan1 Tanulmányírás I.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntTan2 Tanulmányírás II.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntTan3 Tanulmányírás III.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntTan4 Tanulmányírás IV.
20 kredit, gyakorlat,választható, nem ismételhető
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PhIntPub1 Publikáció I.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntPub2 Publikáció II.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntPub3 Publikáció III.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntPub4 Publikáció IV.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntKO1 Konferencia előadás (magyarul)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntKO2 Konferencia előadás (magyarul)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntKO3 Konferencia előadás (idegen nyelven)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntKO4 Konferencia előadás (idegen nyelven)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PhIntTEZ Tézisterv nyilvános védése
30 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Oktatási modul (megszerezhető kredit: 45, teljesítendő minimum 0 kredit)
PhIntOKT1 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PhIntOKT2 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PhIntOKT3 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PhIntOKT75 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PhIntOKT50 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PhIntOKT33 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

II. SZOCIÁLPOLITIKA DOKTORI PROGRAM
Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető maximum 60 kreditpont – azaz 10 kötelező és 10
választható kurzus; teljesítendő minimum 39 kreditpont – azaz 10 kötelező és 3 választható kurzus)
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PHDSpTP1 Társadalompolitika I.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpST1 Társadalmi struktúra I.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpMO1 Módszertan I.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpTP2 Társadalompolitika II.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpST2 Társadalmi struktúra II
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpMO2 Módszertan II.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpTP3 Társadalompolitika III.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpDS1 Doktori szeminárium I.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpSO1 Szocializáció
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSpDS2 Doktori szeminárium II.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDV1 Választható óra I.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV2 Választható óra II.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV3 Választható óra III.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV4 Választható óra IV.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV5 Választható óra V.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV6 Választható óra VI.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV7 Választható óra VII.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV8 Választható óra VIII.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV9 Választható óra IX.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV10 Választható óra X.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
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Tudományos modul (megszerezhető maximum 141 kreditpont, teljesítendő minimum 110 kreditpont)
PHDSpTU1 Tutori konzultáció I.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSpTU2 Tutori konzultáció II.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSpTU3 Tutori konzultáció III.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSpTU4 Tutori konzultáció IV.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSpTU5 Tutori konzultáció V.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSpTan1 Tanulmányírás I.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpTan2 Tanulmányírás II.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpTan3 Tanulmányírás III.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpTan4 Tanulmányírás IV.
20 kredit, gyakorlat,választható, nem ismételhető
PHDSpPub1 Publikáció I.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpPub2 Publikáció II.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpPub3 Publikáció III.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpPub4 Publikáció IV.
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpKO1 Konferencia előadás (magyarul)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpKO2 Konferencia előadás (magyarul)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpKO3 Konferencia előadás (idegen nyelven)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpKO4 Konferencia előadás (idegen nyelven)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSpTEZ Tézisterv nyilvános védése
30 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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Oktatási modul (megszerezhető maximum 45 kreditpont, teljesítendő minimum 0 kreditpont)
PHDOKT1 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT2 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT3 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT75 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT50 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT33 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

III. SZOCIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit maximum 63, teljesítendő minimum 39 kredit)
I. Szeminárium jellegű alaptárgyak tárgyak: társadalomszerkezet és társadalmi folyamatok,
szociológiatörténet és módszertan témakörben.
Minimálisan teljesítendő az alaptárgyak „bevezető” 0 típusa, ezeket az első félévben
teljesíteni kell, összesen 9 kredit.
Alaptárgyakból a 2., 3., és 4., félévben összesen minimum 15 kreditet kell teljesíteni.
A tárgyakat a program vezetése hirdeti meg, az előadókat a program vezetése kéri fel.
Meghirdetendő félévente minimálisan kettő tárgy az említett három terület közül kettőből.
A hallgatók a tutor vezetésével az 1. félévben a szorgalmi időszak végéig írásos tanulmányi tervet készítenek, amely tartalmazza, hogy a hallgató milyen típusú tárgyakat
vesz fel a 2. félévtől. (A tanulmányi terveket a kari Tanulmányi Hivatal doktori előadójánál kell benyújtani a szorgalmi időszak végéig, írásban, melyet a programvezetők is
megkapnak.)
II. Kutatószemináriumok
Olyan tanegység, amelyben a hallgatónak módja van saját kutatása elméleti, módszertani problémáinak a bemutatására, megvitatásra.
Elvégzése javasolt a 3., 4. és az 5. félévben, a szeminárium kreditszáma: 5, teljesítendő
15 kredit. Meghirdetendő félévente minimálisan kettő kutatási szeminárium.
III. Választható tárgyak
Választható tárgyként számolandó el, ha a hallgató az alaptárgyak közül a minimálisnál többet teljesít.
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Az egyéb kiegészítő tárgyak lehetnek speciális szemináriumok, illetve az ismerethiányok pótlására felvett mester kurzusok. Ezek meghirdetéséről a program vezetője
dönt és kéri fel az oktatókat.
A választható tárgyak a minimálisan teljesítendő 39 kreditszámba nem számolhatók el.
Kreditszám választható tárgyak esetén 3 kredit.
PHDTstfE0 Társadalomszerkezet és társadalmi folyamatok 0.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDTstfE01 Társadalomszerkezet és társadalmi folyamatok I.
3 kredit, előadás, kötelező választható, nem ismételhető
PHDTstfE02 Társadalomszerkezet és társadalmi folyamatok II.
3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető
PHDSocT0 Szociológiatörténeti alapproblémák 0.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSocT1 Szociológiatörténet I.
3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető
PHDSocT2 Szociológiatörténet II.
3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető
PHDM0 Módszertani alapprojektek 0.
3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSocM1 Módszertan I.
3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető
PHDSocM2 Módszertan II.
3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető
PHDSocKut1 Kutatószeminárium
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSocKut2 Kutatószeminárium
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDSocKut3 Kutatószeminárium
5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető
PHDV1 Választható óra I.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV2 Választható óra II.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV3 Választható óra III.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
PHDV3 Választható óra IV.
3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető
Tudományos modul (megszerezhető kredit: 141, minimum teljesítendő 110 kredit)

452

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Szociológia Doktori Iskola

PHDSocTU1 Tutori konzultáció I.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSocTU2 Tutori konzultáció II.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSocTU3 Tutori konzultáció III.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSocTU4 Tutori konzultáció IV.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSocTU5 Tutori konzultáció V.
10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
PHDSocTan1 Tanulmányírás I.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocTan2 Tanulmányírás II.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocTan3 Tanulmányírás III.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocTan4 Tanulmányírás IV.
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocPub1 Publikáció I.
1-10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocPub2 Publikáció II.
1-10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocPub3 Publikáció III.
1-10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocPub4 Publikáció IV.
1-10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocKO1 Konferencia előadás (magyarul)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocKO2 Konferencia előadás (magyarul)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocKO3 Konferencia előadás (idegen nyelven)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocKO4 Konferencia előadás (idegen nyelven)
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
PHDSocTEZ Tézisterv nyilvános védése
30 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
Oktatási modul (megszerezhető kredit: 45, teljesítendő minimum 0 kredit)
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PHDOKT1 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT2 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT3 Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása
15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT75 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT50 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
PHDOKT33 Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása
5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
Course work (maximum obtainable credits 63, minimum obligatory 39 credits)318
I. Introductory seminars, around the topics of Social theory , History of social thinking,
Methodology
Minimum requirement: to complete the introductory module in the 1st semester obligatory for 9 credits altogether.
Social theory I – II , History of social thinking I-II. , Methodology I-II.
At least two subjects are announced in the2nd and 3rd semesters of the above mentioned three fields, covering two different fields.
Students must prepare a study plan during the first semester until the end of the lecturing period with the direction of their tutors. This contains the types of subjects the
student will be attending from the following semester. (The study plans have to be
handed in for the officer in he Registrar’s office. They will be also handed over to the
programme leaders.)
II. Research seminars
Subjects where students have the opportunity to present and debate the theoretical
and methodological problems of their own researches. Completing them is recommended during the semesters 3, 4 and 5, number of credits per subject: 5, obligatory
15. Two research seminars per semester to be announced.
III. Optional subjects
It counts as an optional subject if the student completes more of the basic subjects than
required. Other complementary subjects can be special seminars, or certain subjects
announced for MA students, in order to enhance knowledge in a variety of areas. The
programme leader will announce these subjects and he invites the lecturers.
Credits obtained through optional subjects cannot be included into the required minimum of 39 credits. Number of credits in the case of optional subjects: 3.
318 Beiktatva a CCLV/2013. (VII.1.) Szen. sz. határozattal
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PHDTstfE0 – Basic topic: Social structure and social processes 0.
3 credit, lecture, obligatory, no reproducible
PHDTstfE01– Social structure and social processes I.
3 credit, lecture, obligatory optional, no reproducible
PHDTstfE02 – Social structure and social processes II.
3 credit, lecture, obligatory optional, no reproducible
PHDSocT0 – Basic issues in history of sociological thinking
3 credit, lecture, obligatory, no reproducible
PHDSocT1 – History of sociology I.
3 credit, lecture, obligatory optional, no reproducible
PHDSocT2– History of sociology II.
3 credit, lecture, obligatory optional, no reproducible
PHDM0 – Basic problems in Methodology 0.
3 credit, lecture, obligatory, no reproducible
PHDSocM1 – Methodology I.
3 credit, lecture, obligatory optional, no reproducible
PHDSocM2 – Methodology II.
3 credit, lecture, obligatory optional, no reproducible
PHDSocKut1 – Research seminars
5 credit, lecture, obligatory, no reproducible
PHDSocKut2 – Research seminars
5 credit, lecture, obligatory, no reproducible
PHDSocKut3 – Research seminars
5 credit, lecture, obligatory, no reproducible
PHDV1 – Optional course I.
3 credit, lecture, optional, no reproducible
PHDV2 – Optional course II.
3 credit, lecture, optional, no reproducible
PHDV3 – Optional course III.
3 credit, lecture, optional, no reproducible
PHDV3 – Optional course IV.
3 credit, lecture, optional, no reproducible
Research work and academic activities (total obtainable credit: 141, minimum required 110 credits)
PHDSocTU1 – Tutorial I.
10 credit, practice, obligatory, no reproducible
PHDSocTU2 – Tutorial II.
10 credit, practice, obligatory, no reproducible
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PHDSocTU3 – Tutorial III.
10 credit, practice, obligatory, no reproducible
PHDSocTU4 – Tutorial IV.
10 credit, practice, obligatory, no reproducible
PHDSocTU5 – Tutorial V.
10 credit, practice, obligatory, no reproducible
PHDSocTan1 – Essay writing I.
20 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocTan2 – Essay writing II.
20 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocTan3 – Essay writing III.
20 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocTan4 – Essay writing IV.
20 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocPub1 – Publication I.
1-10 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocPub2 – Publication II.
1-10 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocPub3 – Publication III.
1-10 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocPub4 – Publication IV.
1-10 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocKO1 – Conference participation and lecturing
20 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocKO2 – Conference participation and lecturing
PHDSocKO3 – Conference participation and lecturing (in foreign language)
20 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocKO4 – Conference participation and lecturing (in foreign language)
20 credit, practice, optional, no reproducible
PHDSocTEZ – Thesis plan presentation and defense
30 credit, practice, optional, no reproducible
Teaching experience (total obtainable credit: 45, required minimum 0 credit)
PHDOKT1 – Teaching assistance and lecturing – for two ours weekly
15 credit, practice, optional, no reproducible, for two ours weekly
PHDOKT2 – Teaching a regular course – for two ours weekly
15 credit, practice, optional, no reproducible, for two ours weekly
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PHDOKT3 – Teaching a regular course – for two ours weekly
15 credit, practice, optional, no reproducible, for two ours weekly
PHDOKT75 – Teaching a part time course
10 credit, practice, optional, no reproducible
PHDOKT50 – Teaching a part time course
7 credit, practice, optional, no reproducible
PHDOKT33 – Teaching a part time course
5 credit, practice, optional, no reproducible

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
A doktori iskolában az iskolarendszerű képzési modulban két tantárgycsoport van: a kötelező és a
választható kurzusok. A választható órák esetén kreditpont adható a kontaktórákon való részvételért, a kötelező kurzusok esetén pedig kreditpont jár a vizsgákra és a feladatok teljesítésére való
felkészülés és számonkérések teljesítésére. A választható kurzusok esetén a az oktató aláírásával
kétfokozatú skálán – megfelelt, nem felelt meg- értékeli a hallgató teljesítményét, míg a kötelező
kurzusok esetén az ismeretanyag feldolgozásának és elsajátításának értékelése ötfokozatú skálán
történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). Egy kurzus teljesítéséhez szükséges számonkérés módja lehet szóbeli vagy írásbeli vizsga, illetve házi dolgozat elkészítése.
Ajánlott, hogy a doktorandusz hallgató a tanulmányi munkával megszerezhető kreditpontokat az
első négy félévben szerezze meg és teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.
A tudományos és kutatómunka magában foglalja a tudományos kutatómunka módszereinek és
szabályainak elsajátítását, a hallgató disszertációjának témaköréből bibliográfiák, fordítások, publikációk, elkészítését és megjelentetését, konferenciákon, szakmai tudományos tanácskozásán való
előadásokat, könyvismertetést, recenzió készítést, a tutori konzultáció teljesítését, témavázlat elkészítését, a kutatómunkához kapcsolódó terepmunka végzését.
A tudományos modulon belül kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. A tudományos modulok közül a témavezetővel történő
konzultáció teljesítését a témavezető aláírásával igazolja az indexben. A tudományos munka tanulmányírásért, konferencia-előadásért vagy publikálásért járó kreditpontjait a témavezetője külön
nyilatkozatban aláírásával igazolja, mely tartalmazza a tudományos tevékenység jellegét, időpontját, helyét, címét, publikáció esetén megjelenésének pontos adatait. A tézisterv nyilvános védésről
jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni, amit a témavezető aláírásával ellenjegyez, ezzel igazolva
az érte járó kreditek teljesítését.
A tudományos munka igazolásait a Tanulmányi Osztály doktori ügyekkel foglalkozó kollégája iktatja,
s a tudományos munkáért járó kreditek bekerülnek a hallgatók indexeibe is.
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Szociológia Doktori Iskola

A doktori képzésben részt vevő hallgató oktatási feladatokat vállalhat. Oktatási kredit az ELTE
Társadalomtudományi Karán végzett reguláris oktatási tevékenységért adható. Az oktatási modulon belül adható kreditek mennyiségét minden félév végén az adott tárgyakat gondozó tanszék
vezetője igazolja.
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16. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Bölcsészettudományi Kar

Tudományág megnevezése: Történelemtudományok
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatásmódszertan
elsajátítása, felkészítés szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási
gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: Nappali képzés munkarendje szerint.
Finanszírozás: Államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: Legalább jó rendű MA/egyetemi diploma és felvételi
vizsga
Nyelvi követelmények: Egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga
A képzés zárul: Abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180
Kreditszerzés módja / moduljai: Tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával, megszerzendő,
oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek
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A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK CÍMEI:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Történelemtudományi Doktori Iskola/19. és 20. századi kelet-európai történelem Doktori
Program319 320 321
Történelemtudományi Doktori Iskola/Assziriológia és Hebraisztika-judaisztika Doktori
Program322
Történelemtudományi Doktori Iskola/Az oszmán birodalom és a Török Köztársaság története Doktori Program323
Történelemtudományi Doktori Iskola/Egyiptológia Doktori Program324
Történelemtudományi Doktori Iskola/Európai etnológia Doktori Program325 326
Történelemtudományi Doktori Iskola/Európai historiográfia és társadalomtudomány
Doktori Program327
Történelemtudományi Doktori Iskola/Kora újkori magyar történelem Doktori Program328
Történelemtudományi Doktori Iskola/Közép- és kora újkori egyetemes történelem Doktori
Program329
Történelemtudományi Doktori Iskola/Középkori magyar történelem Doktori Program330
Történelemtudományi Doktori Iskola/Művelődéstörténet Doktori Program331
Történelemtudományi Doktori Iskola/Ókortörténet Doktori Program332 333
Történelemtudományi Doktori Iskola/Régészet Doktori Program334
Történelemtudományi Doktori Iskola/Ruszisztika Doktori Program335 336

319 Módosítva a 19. és 20. századi kelet-európai történelem c. doktori program elnevezésének 19. és 20. századi keleteurópai történelem, ruszisztika címre módosításáról szóló CXCVI/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat alapján
320 Módosítva a Történelemtudományi Doktori Iskola Ruszisztika doktori programjának jóváhagyásáról szóló
XLVII/2009. (III.23.) Szen. sz. határozat alapján
321 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
322 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
323 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
324 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
325 Beiktatva a Néprajztudományi Doktori Iskola megszüntetéséről szóló CCCXLII/2009. (XII. 7.) Szen. sz. határozat
alapján.
326 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
327 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
328 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
329 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
330 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
331 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
332 Beiktatva az Ókortörténet doktori program indításáról szóló XXXIII/2008. (III. 31.) Szen. sz. határozat alapján
333 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
334 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
335 Beiktatva a Történelemtudományi Doktori Iskola Ruszisztika doktori programjának jóváhagyásáról szóló XLVII/2009.
(III.23.) Szen. sz. határozat alapján
336 Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
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Történelemtudományi Doktori Iskola/Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori
Program337
●● Történelemtudományi Doktori Iskola/Történelem segédtudományai Doktori Program338
●● Történelemtudományi Doktori Iskola/Új- és jelenkori egyetemes történelem Doktori
Program339
●● Történelemtudományi Doktori Iskola/Új- és jelenkori magyar történelem Doktori
Program340
●●

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

I. 19. ÉS 20. SZÁZADI KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/KEU
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KEU-02

Kelet-Európa és a szovjet régió
történetének alapkérdései (historiográfia)

kötelező

7

P/TÖ/KEU-03

Informatikai gyakorlat/kollokvium

kötelező

7

P/TÖ/KEU-04

Bevezetés Kelet-Európa történeti
földrajzába II. (20. század)

kötelező

7

P/TÖ/KEU-05

Nacionalizmus – nemzetállamiság –
föderalizációs tervek Kelet-Európában

kötelező

7

P/TÖ/KEU-06

Műhelyszeminárium 1. (konzultáció és
beszámoló)

kötelező

7

P/TÖ/KEU-07

Kelet-Európai kisállamok (1918-1945)

kötelező

7

P/TÖ/KEU-08

A felvilágosodás és a modernizáció
kezdetei Kelet-Európában

kötelező

7

P/TÖ/KEU-09

Szabadon választott szeminárium a Doktori
Iskola kínálatából

Szabadon
választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

337
338
339
340

Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
Módosítva a CLXXVIII/2011. (VI. 27.) Szen. sz. határozat alapján.
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KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KEU-10

Államszocializmus Kelet-Európában és a
Szovjetunió (1945-1991)

kötelező

7

P/TÖ/KEU-11

Európai és kelet-európai eszmék
találkozása

Szabadon
választható,
korlátlan számban
ismételhető

7

P/TÖ/KEU-12

Műhelyszeminárium 2. (doktori beszámoló)

kötelező

7

P/TÖ/KEU-13

Gazdasági-társadalmi átalakulás KeletEurópában a 19. században

kötelező

7

P/TÖ/KEU-14

Oroszország története a 19. században

Szabadon
választható,
korlátlan számban
ismételhető

7

P/TÖ/KEU-15

Gazdasági-társadalmi átalakulás KeletEurópában a 20. században

kötelező

7

P/TÖ/KEU-16

Az orosz kapitalizmus keletkezése: Nagy
Pétertől 1917-ig

Szabadon
választható,
korlátlan számban
ismételhető

7

P/TÖ/KEU-17

Speciális témakonzultációs stúdium

Szabadon
választható,
korlátlan számban
ismételhető

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/KEU-20

P/TÖ/KEU-21

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

kötelező

P/TÖ/KEU-20/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KEU-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KEU-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

kötelező

P/TÖ/KEU-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KEU-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12
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KÓD

P/TÖ/KEU-22

P/TÖ/KEU-23

P/TÖ/KEU-24

P/TÖ/KEU-25

P/TÖ/KEU-26

P/TÖ/KEU-27

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KEU-21/C

Idegen nyelvű

Publikáció / tanulmányírás III.

kötelező

P/TÖ/KEU-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KEU-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KEU-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás IV.

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KEU-23/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40 000 leütés)

8

P/TÖ/KEU-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40 000 leütés felett)

12

P/TÖ/KEU-23/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/KEU-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/KEU-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KEU-25/A

Idegen nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/KEU-25/B

Idegen nyelvű konferencia
előadás II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KEU-26/A

kötetszerkesztés

8

P/TÖ/KEU-26/B

recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KEU-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KEU-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ/KEU-27/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KEU-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/KEU-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/KEU-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/KEU-29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

3

P/TÖ/KEU-32

Anyaggyűjtés

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/JKE-32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/JKE-32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KEU-33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/KEU-33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

P/TÖ/KEU-28

P/TÖ/KEU-33

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/KEU-50

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KEU-51

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KEU-52

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KEU-53

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

II. ASSZIRIOLÓGIA ÉS HEBRAISZTIKA-JUDAISZTIKA DOKTORI PROGRAM
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ASSZÍROLÓGIA
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/AS
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő: kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/AS-1

Szövegolvasás

kötelező, nem ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-2

Szövegolvasás

kötelező, nem ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-3

Szövegolvasás

kötelező, nem ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-4

Szövegolvasás

kötelező, nem ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-5

Szövegolvasás

kötelező, nem ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-6

Régészet

kötelező, nem ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-7

Történelem (Mezopotámia és
az ókori Kelet történelme)

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

K

7

P/TÖ/AS-8

Nyelvtörténeti problémák

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

K

7

P/TÖ/AS-9

Szakirodalmi szeminárium/
konzultáció – témavezető

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-10

Bibliográfiai ismeretek

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

K

7

P/TÖ/AS-11

Ékírásos szövegolvasás:
irodalmi szövegek
rekonstrukciója/elemzése –
műhelyszeminárium

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-12

Szakirodalmi szeminárium/
konzultáció – Témavezető

kötelező, nem ismételhető

GY

7

P/TÖ/AS-13

Ékírásos szövegek /
agyagtáblák / tárgyi emlékek
reprodukálása, archiválása,
adattárak felépítése, kezelése

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

K

7

P/TÖ/AS-14

PhD dolgozati
szakszeminárium/
konzultáció – témavezető

kötelező, nem ismételhető

GY

7
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KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/AS-15

Vallástörténet: szöveges és
/ vagy tárgyi emlékanyag
vallástörténeti szempontú
elemzése

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

K

7

P/TÖ/AS-16

PhD dolgozati
szakszeminárium/
konzultáció – témavezető

szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető

GY

7

TM – Tudományos modul (megszerzendő kredit: 36, kötelezően teljesítendő: 3 tárgy)
(ha nem végez oktatói munkát még 32 kredit megszerzendő)
KÓD
P/TÖ-AS-20

P/TÖ-AS-21

P/TÖ-AS-22

P/TÖ-AS-23

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

kötelező, korlátlan számban
ismételhető

P/TÖ-AS-20/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40 000 leütés)

8

P/TÖ-AS-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40 000 leütés felett)

12

P/TÖ-AS-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

kötelező, korlátlan számban
ismételhető

P/TÖ-AS-21/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40 000 leütés)

8

P/TÖ-AS-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40 000 leütés felett)

12

P/TÖ-AS-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás
III.

kötelező, korlátlan számban
ismételhető

P/TÖ-AS-22/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40 000 leütés)

8

P/TÖ-AS-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40 000 leütés felett)

12

P/TÖ-AS-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás IV. Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető
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KÓD

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ-AS-23/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40
000 leütés)

8

P/TÖ-AS-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12

P/TÖ-AS-23/C

Idegen nyelvű

16

P/TÖ-AS-24

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

6

P/TÖ-AS-25

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

12

P/TÖ-AS-26

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

P/TÖ-AS-26A

Kötetszerkesztés

8

P/TÖ-AS-26/B

Recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

P/TÖ-AS-27A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ-AS-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ-AS-27/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

P/TÖ-AS-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ-AS-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ-AS-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ-AS-29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

3

P/TÖ-AS-30

Ásatási és terepgyakorlat

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

6

P/TÖ-AS-31

Múzeumi gyakorlat

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

6

P/TÖ-AS-27

P/TÖ-AS-28

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ-AS-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

6

P/TÖ-AS-33

Oktatási segédanyag

Szabadon választható, korlátlan
számban ismételhető

P/TÖ-AS-33/A

Kisebb terjedelmű

3

P/TÖ-AS-33/B

Nagyobb terjedelmű

6

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő: 0)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

VÁLASZTHATÓSÁG

KREDIT

P/TÖ/AS-50

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8

P/TÖ/AS-51

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8

P/TÖ/AS-52

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8

P/TÖ/AS-53

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8

HEBRAISZTIKA-JUDAISZTIKA
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/HB
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/HB-1

Judaisztika
tudománytörténet
(orientalisztika, Bibliatudomány, zsidó tudomány)

Kötelező, nem
ismételhető

K

7

P/TÖ/HB-2

Héber kézirat-ismeret –
Héber / zsidó könyvtörténet

Kötelező, nem
ismételhető

GY

7

P/TÖ/HB-3

Héber / zsidó feliratok

Kötelező, nem
ismételhető

GY

7

P/TÖ/HB-4

A zsidó történeti kutatás
módszerei

Kötelező, nem
ismételhető

K

7
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KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

TÍPUS

KREDIT

GY

7

P/TÖ/HB-5

Zsidó bibliográfia

Kötelező, nem
ismételhető

P/TÖ/HB-6

Biblia-kommentárok

Kötelező, korlátlanul
ismételhető

K

7

P/TÖ/HB-7

Héber krónika-irodalom

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

K

7

P/TÖ/HB-8

Responsum-szövegek
(történeti / halákhikus
szempontú elemzések)

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

GY

7

P/TÖ/HB-9

Minhag-irodalom

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

GY

7

P/TÖ/HB-10

A zsidó történelem nagyobb
periódusai

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

K

7

P/TÖ/HB-11

Zsidó községek szervezete

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

GY

7

P/TÖ/HB-12

Zsidó levéltári / könyvtári /
múzeumi / terepismeretek

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

GY

7

P/TÖ/HB-13

Zsidó irodalom- és
filozófiatörténet

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

K

7

P/TÖ/HB-14

Szakirodalmi szeminárium /
Szabadon választható,
konzultáció – A hebraisztika- korlátlanul ismételhető
judaisztika program vezetője

GY

7

P/TÖ/HB-15

Szakirodalmi szeminárium /
konzultáció – Témavezető

Kötelező, korlátlanul
ismételhető

GY

7

P/TÖ/HB-16

PhD dolgozati
szakszeminárium /
konzultációs – Témavezető

Kötelező, korlátlanul
ismételhető

GY

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ-HB-20

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL, ISMÉTELHETŐSÉG

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I

Kötelező, korlátlanul ismételhető

P/TÖ-HB-20/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40
000 leütés)

8

P/TÖ-HB-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL, ISMÉTELHETŐSÉG

KREDIT

P/TÖ- HB-20/C

Idegen nyelvű

Publikáció / tanulmányírás II

Kötelező, korlátlanul ismételhető

P/TÖ-HB-21/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40
000 leütés)

8

P/TÖ-HB-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12

P/TÖ-HB-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás III

Kötelező, korlátlanul ismételhető

P/TÖ-HB-22/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40
000 leütés)

8

P/TÖ-HB-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12

P/TÖ-HB-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás IV

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ-HB-23/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40
000 leütés)

8

P/TÖ-HB-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12

P/TÖ-HB-23/C

Idegen nyelvű

16

P/TÖ-HB-24

Konferencia előadás magyar
nyelven

Kötelező, korlátlanul ismételhető

6

P/TÖ-HB-25

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

12

P/TÖ-HB-26

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ-HB-26/A

Kötetszerkesztés

8

P/TÖ-HB-26/B

Recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ-HB-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

P/TÖ-HB-21

P/TÖ-HB-22

P/TÖ-HB-23

P/TÖ-HB-27
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL, ISMÉTELHETŐSÉG

KREDIT

P/TÖ-HB-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ-HB-27/C

Konferenciasorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ-HB-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ-HB-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ-HB-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ-HB-29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

3

P/TÖ-HB-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ-HB-32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ-HB-32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ-HB-33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ-HB-33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

P/TÖ-HB-28

P/TÖ-HB-33

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

VÁLASZTHATÓSÁG

KREDIT

P/TÖ/HB-50

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8

P/TÖ/HB-51

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8

P/TÖ/HB-52

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8

P/TÖ/HB-53

Heti 2 órás szeminárium vagy
előadás

szabadon választható, nem
ismételhető

8
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III. AZ OSZMÁN BIRODALOM ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETE DOKTORI
PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/TURK
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/TÖ/TURK-1 Előadás - az Oszmán Birodalom, magyarországi török hódoltság, vagy a török
köztársaság története tárgykörből 1.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-2 Török szakszövegek interpretálása 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-3 Historiográfiai ismeretek
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-4 Előadás - az Oszmán Birodalom, magyarországi török 2. hódoltság, vagy a
török köztársaság története tárgykörből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-5 Török szakszövegek interpretálása 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-6 Szakszeminárium/konzultáció 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-7 Előadás - az Oszmán Birodalom, magyarországi török hódoltság, vagy a török
köztársaság története tárgykörből 3.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-8 Török szakszövegek interpretálása 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-9 Számítógépes könyvtárismeret
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-10 Előadás - az Oszmán Birodalom, magyarországi török hódoltság, vagy a
török köztársaság története tárgykörből 4.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-11 Török szakszövegek interpretálása 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-12 Szakszeminárium/konzultáció 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-13 Előadás - az Oszmán Birodalom, magyarországi török hódoltság, vagy a
török köztársaság története tárgykörből 5.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
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P/TÖ/TURK-14 Szakszeminárium/konzultáció 3.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-15 Előadás - az Oszmán Birodalom, magyarországi török hódoltság, vagy a
török köztársaság története tárgykörből 6.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/TURK-16 Szakszeminárium/konzultáció 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

P/TÖ/TURK-20

Publikáció / tanulmányírás I.

kötelező

P/TÖ/TURK-20/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/TURK-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/TURK-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

kötelező

P/TÖ/TURK-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/TURK-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/TURK-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás
III.

kötelező

P/TÖ/TURK-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/TURK-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/TURK-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás
IV.

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/TURK-23/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40
000 leütés)

8

P/TÖ/TURK-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12

P/TÖ/TURK-23/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

6

P/TÖ/TURK-21

P/TÖ/TURK-22

P/TÖ/TURK-23

P/TÖ/TURK-24
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/TURK-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I

P/TÖ/TURK-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/TURK-25/A

Idegen nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/TURK-25/B

Idegen nyelvű konferencia
előadás II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/TURK-26/A

kötetszerkesztés

8

P/TÖ/TURK-26/B

recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/TURK-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ/TURK-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ/TURK-27/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/TURK-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/TURK-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/TURK-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/TURK-29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

3

P/TÖ/TURK-31

Múzeumi gyakorlat

Szabadon választható, nem
ismételhető.

2

P/TÖ/TURK-25

P/TÖ/TURK-26

P/TÖ/TURK-27

P/TÖ/TURK-28
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(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD
P/TÖ/TURK-32

P/TÖ/TURK-33

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Gyűjtőmunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/TURK-32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/TURK-32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/TURK-33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/TURK-33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/TÖ/TURK-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/TURK-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/TURK-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/TURK-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

IV. EGYIPTOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/EGY
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/EGY-1

Kötelező tanegységek, Bevezetés a
könyv- és levéltári (elektronikus) források
használatába

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-2

Kötelező tanegységek, Történelem 1.

Kötelező, nem
ismételhető

7
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Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/EGY-3

Kötelező tanegységek, Nyelv- és irodalom 1.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-4

Kötelező tanegységek, Történelem 2.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-5

Kötelező tanegységek, Nyelv és irodalom 2.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-6

Kötelező tanegységek, Nyelv és irodalom 3.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-7

Kötelező tanegységek, Régészet 1.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-8

Kötelező tanegységek, Nyelv- és irodalom 4.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-9

Kötelező tanegységek, Régészet 2.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-10

Kötelező tanegységek, Nyelv- és irodalom 5.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-11

Kötelező tanegységek, Vallástörténet 1.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-12

Kötelező tanegységek, Művészettörténet 1.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-13

Kötelező tanegységek, Történelem 3.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-14

Kötelező tanegységek, Nyelv- és irodalom 6.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-15

Kötelező tanegységek, Vallástörténet 2.

Kötelező, nem
ismételhető

7

P/TÖ/EGY-16

Kötelező tanegységek, Művészettörténet 2.

Kötelező, nem
ismételhető

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/EGY-20

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

Publikáció / tanulmányírás I.

Kötelező, nem ismételhető

P/TÖ/EGY-20/A

Kisebb terjedelmű magyar
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(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

P/TÖ/EGY-21

P/TÖ/EGY-22

P/TÖ/EGY-23

P/TÖ/EGY-24

P/TÖ/EGY-25

P/TÖ/EGY-26

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/EGY-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/EGY-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

Kötelező, nem ismételhető

P/TÖ/EGY-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/EGY-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/EGY-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás
III.

Kötelező, nem ismételhető

P/TÖ/EGY-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/EGY-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/EGY-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás
IV.

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EGY-23/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40
000 leütés)

8

P/TÖ/EGY-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12

P/TÖ/EGY-23/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

6

P/TÖ/EGY-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/EGY-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EGY-25/A

Idegen nyelvű konferencia előadás
I.

P/TÖ/EGY-25/B

Idegen nyelvű konferencia előadás
II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EGY-26/A

kötetszerkesztés
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tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/EGY-26/B

recenzió

Tudományszervezés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EGY-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ/EGY-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ/EGY-27/C

Konferenciasorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EGY-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/EGY-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/EGY-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/EGY-29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

3

P/TÖ/EGY-30

Ásatási és terepgyakorlat

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

4

P/TÖ/EGY-31

Múzeumi gyakorlat

Szabadon választható, nem
ismételhető

4

P/TÖ/EGY-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EGY-32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/EGY-32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EGY-33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/EGY-33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

P/TÖ/EGY-27

P/TÖ/EGY-28

P/TÖ/EGY-33

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
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Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/EGY-50

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/EGY-51

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/EGY-52

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható,
nem ismételhető

8

P/TÖ/EGY-53

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható,
nem ismételhető

8

V. EURÓPAI ETNOLÓGIA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/EUR
IKM – Iskolarendszer képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL, ÉRTÉKELÉS,
ÓRASZÁM

KREDIT

P/TÖ/EUR-01

A brit szociálantropológia

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-02

Irányzatok, iskolák a német
néprajztudományban

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-03

A francia néprajztudomány

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-04

Irányzatok, módszerek a skandináv
etnológiában

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-05

Közösségtanulmányok

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-06

Egyéni életpályák néprajzi
megközelítése

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-07

Néprajzi forráskritika

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-08

Ökológiai antropológia

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-09

Néprajzi térképek, atlaszok és
kartográfiai módszer

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-10

Történeti forráskutatás a
néprajzban

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-11

Városantropológia

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-12

A viselettörténet módszerei,
tudománytörténete

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7
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Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL, ÉRTÉKELÉS,
ÓRASZÁM

KREDIT

P/TÖ/EUR-13

A néprajzi kutatás etikája és az
alkalmazott néprajz

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-14

Fakultatív kurzus más doktori
programon (a témavezető ajánlása
alapján)

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-15

Konzultációk a témavezetővel

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

P/TÖ/EUR-16

Konzultációk a témavezetővel

kötelező, ötfokozatú, heti 2

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/EUR-21

P/TÖ/EUR-22

P/TÖ/EUR-23

P/TÖ/EUR-24

P/TÖ/EUR-25

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL, ÉRTÉKELÉS MINDENÜTT:
KÉT FOKOZATÚ

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

Kötelező.

P/TÖ/EUR-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/EUR-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/EUR-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

Kötelező.

P/TÖ/EUR-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/EUR-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/EUR-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás III.

Kötelező.

P/TÖ/EUR-23/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/EUR-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/EUR-23/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás IV.

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-24/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/EUR-24/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/EUR-24/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

6
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Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL, ÉRTÉKELÉS MINDENÜTT:
KÉT FOKOZATÚ

KREDIT

P/TÖ/EUR-25/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/EUR-25/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-26/A

Idegen nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/EUR-26/B

Idegen nyelvű konferencia
előadás II.

P/TÖ/EUR-27

Recenzió

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-28

Kötetszerkesztés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-29

Terepgyakorlat

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-29/A

Tíz napig

4

P/TÖ/EUR-29/B

Tíz-húsz nap

8

P/TÖ/EUR-29/C

Húsz nap felett

12

Archívumi gyakorlat

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-30/A

Tíz napig

4

P/TÖ/EUR-30/B

Tíz-húsz nap

8

P/TÖ/EUR-30/C

Húsz nap felett

12

Múzeumi gyakorlat

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-31/A

Tíz napig

4

P/TÖ/EUR-31/B

Tíz-húsz nap

8

P/TÖ/EUR-31/C

Húsz nap felett

12

P/TÖ/EUR-32

Kiállításrendezés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

7

P/TÖ/EUR-33

Oktatási segédanyag

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-26

P/TÖ/EUR-30

P/TÖ/EUR-31
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Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

P/TÖ/EUR-34

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL, ÉRTÉKELÉS MINDENÜTT:
KÉT FOKOZATÚ

KREDIT

P/TÖ/EUR-33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/EUR-33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

Tudományszervezés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/EUR-34/A

Egyszeri közreműködés
konferencia/előadóest
szervezésében

2

P/TÖ/EUR-34/B

Közreműködés több napos
konferencia szervezésében

6

P/TÖ/EUR-34/C

Közreműködés konferenciasorozat szervezésében

12

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/EUR-50

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

P/TÖ/EUR-51

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

P/TÖ/EUR-52

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

P/TÖ/EUR-53

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

VI. EURÓPAI HISTORIOGRÁFIA ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/ATE
P/TÖ/ATE-1 Közös elméleti szeminárium: Historiográfiai gondolkodás I.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-2 Specializáció szeminárium: Európai és magyar társadalomtörténet
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-3 Módszertani szeminárium: Hogyan írjunk disszertációt?
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-4 Közös elméleti szeminárium: Historiográfiai gondolkodás 2.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
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P/TÖ/ATE-5 Specializáció szeminárium: Európai és magyar társadalomtörténet
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-6 Műhelyszeminárium 1. (konzultáció és beszámoló)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-7 Közös elméleti szeminárium: Historiográfiai gondolkodás 3.
7 kredit, gyakorlat, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ATE-8 Specializáció, szeminárium: Európai tervek: civilizáció,
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-9 Egy szabadon választható szeminárium a Doktori Iskola kínálatából
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-10 Közös elméleti szeminárium: Historiográfiai gondolkodás 4.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-11 Specializáció, szeminárium: Európai tervek: civilizáció,
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-12 Műhelyszeminárium 2. (doktori beszámoló)
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-13 Közös elméleti szeminárium: Historiográfiai gondolkodás 5.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-14 Specializáció szeminárium: Az európai identitás keretei:
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-15 Közös elméleti szeminárium: Historiográfiai gondolkodás 6.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-16 Specializáció szeminárium: Az európai identitás keretei
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/TÖ/ATE-20 Publikáció / tanulmányírás I. (kötelező)
P/TÖ/ATE-20/A
8 kredit, kisebb terjedelmű. magyar, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-20/B
12 kredit, nagyobb terjedelmű. magyar, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-20/C
16 kredit, idegen nyelvű, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-21 Publikáció / tanulmányírás II. (kötelező)
P/TÖ/ATE-21/A
8 kredit, kisebb terjedelmű. magyar, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-21/B
12 kredit, nagyobb terjedelmű. magyar, választható, nem ismételhető
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P/TÖ/ATE-21/C
16 kredit, idegen nyelvű, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-22 Publikáció / tanulmányírás III. (kötelező)
P/TÖ/ATE-22/A
8 kredit, kisebb terjedelmű. magyar, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-22/B
12 kredit, nagyobb terjedelmű. magyar, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-22/C
16 kredit, idegen nyelvű, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ATE-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
P/TÖ/ATE-23/A
8 kredit, kisebb terjedelmű. magyar (kb. 40 000 leütés), választható, korlátlanul
ismételhető
P/TÖ/ATE-23/B
12 kredit, nagyobb terjedelmű, magyar (40 000 leütés felett), választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ATE-23/C
16 kredit, idegen nyelvű, választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ATE-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ATE-24/A Konferencia előadás magyar nyelven I.
P/TÖ/ATE-24/B Konferencia előadás magyar nyelven II.
P/TÖ/ATE-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
12 kredit, választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ATE-25/A Konferencia előadás idegen nyelven I.
P/TÖ/ATE-25/B Konferencia előadás idegen nyelven II.
P/TÖ/ATE-26 Szerkesztés-recenzió
választható, ismételhető
P/TÖ/ATE-26/A Kötetszerkesztés,
8 kredit
P/TÖ/ATE-26/B Recenzió,
4 kredit
P/TÖ/ATE-27 Tudományszervezés
P/TÖ/ATE-27/A
2 kredit, Konferencia/előadóest szervezésében való egyszeri közreműködés,
választható, ismételhető
P/TÖ/ATE-27/B
6 kredit, Több napos konferencia szervezésében való közreműködés, választható, ismételhető
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P/TÖ/ATE-27/C
12 kredit,, Konferencia-sorozat szervezésében való közreműködés, választható,
ismételhető
P/TÖ/ATE-28 Egyéb tudományos tevékenység
2 kredit választható, ismételhető
P/TÖ/ATE-29 Külföldi kutatómunka
P/TÖ/ATE-29/A
4 kredit Egy hét időtartam (kb.), választható, ismételhető
P/TÖ/ATE-29/B
8 kredit Egy hónap időtartam (kb.), választható, ismételhető
P/TÖ/ATE-29/C
12 kredit Egy hónap feletti időtartam, választható, ismételhető
P/TÖ/ATE-30 Oktatási segédanyag (tankönyv, jegyzet, annak egy fejezete, stb.)
P/TÖ/ATE-30/A
3 kredit Az anyag terjedelme és szakmai tartalma szerint, választható, ismételhető
P/TÖ/ATE-30/B
6 kredit Az anyag terjedelme és szakmai tartalma szerint, választható, ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 2 db)
P/TÖ/ATE-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/ATE-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/ATE-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/ATE-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

VII. KORA ÚJKORI MAGYAR TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/KÚM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD
P/TÖ/KÚM-1

TANEGYSÉG
Magyarország történeti földrajza
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KÓD

TANEGYSÉG

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KÚM-2

Kora újkori forrásismeret I.:
Általános

kötelező (nem
ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-8

Kora újkori forrásismeret II.:
Speciális

kötelező (ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-5/A,B,C

Kora újkori kéziratolvasás
A) Magyar
B) Latin
C) Német

az A, B, C valamelyike
kötelező (ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-3

Külföldi könyvészet

kötelező (nem
ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-13

Kutatásmódszertan I.: Hazai
szakirodalom

kötelező (nem
ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-14

Kutatásmódszertan II.: Külföldi
szakirodalom

kötelező (nem
ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-6/A,B,C

Kora újkori magyar történelem:
A) Magyarország
B) Hódoltság
C) Erdélyi Fejedelemség

az A, B, C valamelyike
kötelező (ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-11/A,B,C

A Magyar Korona országainak
kora újkori intézményrendszere:
A) Magyarország
B) Hódoltság
C) Erdélyi Fejedelemség

az A, B, C valamelyike
kötelező (ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-12

A kora újkori Habsburg Monarchia
szerkezete

kötelező (nem
ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-15

Konzultáció

kötelező (ismételhető)

7

P/TÖ/KÚM-16

Konzultáció

Kötelező (nem
ismételhető)

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD

TUDOMÁNYOS
TEVÉKENYSÉG/ TÍPUS

FELTÉTEL

P/TÖ/KÚM-20

Publikáció / tanulmányírás
I.

kötelező

P/TÖ/KÚM-20/A

Magyar nyelvű, 40 000 n alatt
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KÓD

P/TÖ/KÚM-21

P/TÖ/KÚM-22

P/TÖ/KÚM-23

P/TÖ/KÚM-24

P/TÖ/KÚM-26

TUDOMÁNYOS
TEVÉKENYSÉG/ TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KÚM-20/B

Magyar nyelvű, 40 000 n felett

14

P/TÖ/KÚM-20/C

Idegen nyelvű, 40 000 n alatt

15

P/TÖ/KÚM-20/D

Idegen nyelvű, 40 000 n felett

16

Publikáció / tanulmányírás
II.

kötelező

P/TÖ/KÚM-21/A

Magyar nyelvű, 40 000 n alatt

13

P/TÖ/KÚM-21/B

Magyar nyelvű, 40 000 n felett

14

P/TÖ/KÚM-21/C

Idegen nyelvű, 40 000 n alatt

15

P/TÖ/KÚM-21/D

Idegen nyelvű, 40 000 n felett

16

Publikáció / tanulmányírás
III.

kötelező

P/TÖ/KÚM-22/A

Magyar nyelvű, 40 000 n alatt

13

P/TÖ/KÚM-22/B

Magyar nyelvű, 40 000 n felett

14

P/TÖ/KÚM-22/C

Idegen nyelvű, 40 000 n alatt

15

P/TÖ/KÚM-22/D

Idegen nyelvű, 40 000 n felett

16

Publikáció / tanulmányírás
IV.

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/KÚM-23/A

Magyar nyelvű, 40 000 n alatt

13

P/TÖ/KÚM-23/B

Magyar nyelvű, 40 000 n felett

14

P/TÖ/KÚM-23/C

Idegen nyelvű, 40 000 n alatt

15

P/TÖ/KÚM-23/D

Idegen nyelvű, 40 000 n felett

16

Tudományos konferencia
előadás

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/KÚM-24/A

Magyar nyelven

1

P/TÖ/KÚM-24/B

Idegen nyelven

3

Recenzió

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/KÚM-26/A

Magyar nyelven, magyar nyelvű
munkáról

1

P/TÖ/KÚM-26/B

Idegen nyelven, magyar nyelvű
munkáról

3
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KÓD

TUDOMÁNYOS
TEVÉKENYSÉG/ TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KÚM-26/C

Magyar nyelven, idegen nyelvű
munkáról

2

P/TÖ/KÚM-26/D

Idegen nyelven, idegen nyelvű
munkáról

4

P/TÖ/KÚM-27

Tudományszervezés

Gyakorlat, szabadon választható,
nem ismételhető.

2

P/TÖ/KÚM-28

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/KÚM-28/A

10 nap időtartamig

1

P/TÖ/KÚM-28/B

10 nap – 1 hónap

2

P/TÖ/KÚM-28/C

1-3 hónap

4

P/TÖ/KÚM-28/D

3 hónapon túl

8

Kötetszerkesztés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/KÚM-34/A

Magyar nyelvű kötet

3

P/TÖ/KÚM-34/B

Idegen nyelvű kötet

4

Annotált forrásközlés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/KÚM-35/A

Magyar nyelvű szöveg, 40 000 n alatt

6

P/TÖ/KÚM-35/B

Magyar nyelvű szöveg, 40 000 n felett

8

P/TÖ/KÚM-35/C

Idegen nyelvű szöveg, 40 000 n alatt

10

P/TÖ/KÚM-35/D

Idegen nyelvű szöveg, 40 000 n felett

12

Régi idegen nyelvű
forrásszöveg fordítása

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/KÚM-36/A

7000 n alatt

12

P/TÖ/KÚM-36/B

7000 – 25 000 n

13

P/TÖ/KÚM-36/C

25 000 n felett

15

P/TÖ/KÚM-34

P/TÖ/KÚM-35

P/TÖ/KÚM-36

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD
P/TÖ/KÚM-50

TEVÉKENYSÉG JELLEGE
2 órás szeminárium

FELTÉTEL
fakultatív (ismételhető)
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VIII. KÖZÉP- ÉS KORA ÚJKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/KKE
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KKE-1

Középkori/kora újkori műhelyszeminárium

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-2

Középkori/kora újkori műhelyszeminárium

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-3

Középkori/kora újkori műhelyszeminárium

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-4

Középkori/kora újkori műhelyszeminárium

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-5

Középkori/kora újkori műhelyszeminárium

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-6

Középkori/kora újkori műhelyszeminárium

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-7

Egyéni konzultáció

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-8

Egyéni konzultáció

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-9

Egyéni konzultáció

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-10

Egyéni konzultáció

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-11

Egyéni konzultáció

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-12

Egyéni konzultáció

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-13

Szabadon választott kurzus

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-14

Szabadon választott kurzus

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-15

Szabadon választott kurzus

Kötelező

7

P/TÖ/KKE-16

Szabadon választott kurzus

Kötelező

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/KKE-17

P/TÖ/KKE-18

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

Kötelező

P/TÖ/KKE-17/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KKE-17/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KKE-17/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

Kötelező
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KÓD

P/TÖ/KKE-19

P/TÖ/KKE-20

P/TÖ/KKE-21

P/TÖ/KKE-22

P/TÖ/KKE-23

P/TÖ/KKE-24

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KKE-18/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KKE-18/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KKE-18/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás III.

Kötelező

P/TÖ/KKE-19/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KKE-19/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KKE-19/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás IV.

Szabadon választható

P/TÖ/KKE-20/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40.000 leütés)

8

P/TÖ/KKE-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40.000 leütés felett)

12

P/TÖ/KKE-20/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható

6

P/TÖ/KKE-21/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/KKE-21/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható

P/TÖ/KKE-22/A

Idegen nyelvű konferencia előadás
I.

P/TÖ/KKE-22/B

Idegen nyelvű konferencia előadás
II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható

P/TÖ/KKE-23/A

kötetszerkesztés

8

P/TÖ/KKE-23/B

recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható

P/TÖ/KKE-24/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés
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Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KKE-24/B

Több napos konferencia
szervezésében való közreműködés

6

P/TÖ/KKE-24/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható

P/TÖ/KKE-25/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/KKE-25/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/KKE-25/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/KKE-26

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható

3

P/TÖ/KKE-27

Gyűjtőmunka

Szabadon választható

P/TÖ/KKE-27/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/KKE-27/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható

P/TÖ/KKE-28/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/KKE-28/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

P/TÖ/KKE-25

P/TÖ/KKE-28

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/KKE-29

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KKE-30

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KKE-31

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KKE-32

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

IX. KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/KÖM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
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Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KÖM-1

A magyar középkorkutatás
története

Kötelező

7

P/TÖ/KÖM-2

Középkori magyar egyháztörténet

Kötelező

7

P/TÖ/KÖM-3

Középkori magyar
művelődéstörténet

Kötelező, korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-4

Diplomatika pecséttan, heraldika

Kötelező, korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-5

A középkori magyar bírósági
szervezet és igazgatás története

Kötelező

7

P/TÖ/KÖM-6

Középkori magyar társadalom- és
gazdaságtörténet

Kötelező, korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-7

Más doktori programok
tematikájából felvehető órák

szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-8

Történeti földrajz

szabadon választható

7

P/TÖ/KÖM-9

Középkorkutatás kérdései
(műhelyszeminárium)

kötelező, korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-10

Műhelyszeminárium

Kötelező

7

P/TÖ/KÖM-11

Műhelyszeminárium

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-12

Műhelyszeminárium

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-13

Műhelyszeminárium

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-14

Konzultáció

Kötelező

7

P/TÖ/KÖM-15

Konzultáció

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

7

P/TÖ/KÖM-16

Konzultáció

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/KÖM-20

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

Publikáció / tanulmányírás I.

kötelező

P/TÖ/KÖM- 20/A

Kisebb terjedelmű magyar
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KÓD

P/TÖ/KÖM -21

P/TÖ/KÖM -22

P/TÖ/KÖM -23

P/TÖ/KÖM -24

P/TÖ/KÖM -25

P/TÖ/KÖM -26

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/KÖM -20/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KÖM -20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

kötelező

P/TÖ/KÖM -21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KÖM -21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KÖM -21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás III.

kötelező

P/TÖ/KÖM -22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/KÖM -22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/KÖM -22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás IV.

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KÖM -23/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40 000 leütés)

8

P/TÖ/KÖM -23/B

Nagyobb terjedelmű magyar (40
000 leütés felett)

12

P/TÖ/KÖM -23/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/KÖM-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/KÖM-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KÖM-25/A

Idegen nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/KÖM-25/B

Idegen nyelvű konferencia
előadás II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KÖM -26/A

kötetszerkesztés

8

P/TÖ/KÖM -26/B

recenzió

4
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KÓD
P/TÖ/KÖM -27

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Tudományszervezés

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KÖM -27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ/KÖM -27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ/KÖM -27/C

Konferenciasorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KÖM -28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/KÖM -28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/KÖM -28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/KÖM -29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

3

P/TÖ/KÖM -32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KÖM -32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/KÖM -32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/KÖM -33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/KÖM -33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

P/TÖ/KÖM -28

P/TÖ/KÖM -33

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/KÖM -50

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KÖM -51

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/KÖM -52

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8
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KÓD
P/TÖ/KÖM -53

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

KREDIT
8

X. MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/MÜV
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/MÜV-1

A művelődéstörténet
historiográfiája, forrásai,
módszertana I.

kötelező

7

P/TÖ/MÜV-2

Magyarország művelődéstörténete
a kora újkorban

kötelező

7

P/TÖ/MÜV-3

A magyarországi egyházak az
újkorban

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

P/TÖ/MÜV-4

A művelődéstörténet
historiográfiája, forrásai,
módszertana II.

kötelező

7

P/TÖ/MÜV-5

Konzultációs óra I.

kötelező

7

P/TÖ/MÜV-6

Magyarország művelődéstörténete
a XVIII-XIX. században I.

kötelező

7

P/TÖ/MÜV-7

A művelődéstörténet
historiográfiája, forrásai,
módszertana III.

kötelező

7

P/TÖ/MÜV-8

Magyarország művelődéstörténete
a XVIII-XIX. században II.

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

P/TÖ/MÜV-9

A magyarok és a velük
szomszédos népek művelődési
kapcsolatai

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

P/TÖ/MÜV-10

A művelődéstörténet
historiográfiája, forrásai,
módszertana IV.

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

495

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Képzési Program V/B. – Doktori képzés
(Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett
tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)
Történelemtudományi Doktori Iskola

KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/MÜV-11

Magyarország művelődéstörténete
a XX században

kötelező

7

P/TÖ/MÜV-12

Társadalom és/vagy
gazdaságtörténet

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

P/TÖ/MÜV-13

Művelődési intézmények a
XVIII-XX. században

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

P/TÖ/MÜV-14

Konzultációs óra II.

kötelező

7

P/TÖMÜV-15

Művelődéseszmények a XIX-XX.
században

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

P/TÖ/MÜV-16

Konzultációs óra III.

Szabadon választható,
korlátlan számban
ismételhető.

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/MÜV-20

P/TÖ/MÜV-21

P/TÖ/MÜV-22

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

kötelező

P/TÖ/MÜV-20/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40.000 leütés)

8

P/TÖ/MÜV-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40.000 leütés felett)

12

P/TÖ/MÜV-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

kötelező

P/TÖ/MÜV-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/MÜV-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/MÜV-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás III.

kötelező

P/TÖ/MÜV-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/MÜV-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/MÜV-22/C

Idegen nyelvű

16
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KÓD
P/TÖ/MÜV-23

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás IV.

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/MÜV-23/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/MÜV-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/MÜV-23/C

Idegen nyelvű

16

P/TÖ/MÜV-24/A

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/MÜV-24/B

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/MÜV-25/A

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

12

P/TÖ/MÜV-25/B

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

12

P/TÖ/MÜV-26

Szerkesztés, recenzió

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető

TÖ/MÜV-26/A

kötetszerkesztés

8

TÖ/MÜV-26/B

recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖMÜV-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ/MÜV-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ/MÜV-27/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/MÜV-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/MÜV-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/MÜV-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

3

P/TÖ/MÜV-27

P/TÖ/MÜV-28

P/TÖ/MÜV-29
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/MÜV-30

Ásatási és terepgyakorlat

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/MÜV-31

Múzeumi gyakorlat

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/MÜV-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/MÜV-33

Oktatási segédanyag

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/MÜV-33/A

Az anyag terjedelme és
szakmai tartalma szerint

3

P/TÖ/MÜV-33/B

Az anyag terjedelme és
szakmai tartalma szerint

6

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/MÜV-50

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/MÜV-51

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/MÜV-52

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/MÜV-53

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

XI. ÓKORTÖRTÉNET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/ÓKO
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/TÖ/ÓKO-1 Bevezetés az elektronikus könyvtárhasználatba
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-2 Historiográfia.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-3 Vallástörténet 1.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-4 Vallástörténet 2.
7 kredit, kollokvium, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
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P/TÖ/ÓKO-5 Az ókortörténet régészeti forrásai.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-6 Antik tárgyi kultúra.
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-7 Bevezetés a görög numizmatikába.
7 kredit, gyakorlat, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ÓKO-8 Bevezetés a római numizmatikába.
7 kredit, gyakorlat, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ÓKO-9 Antik művészettörténet.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-10 Görög epigraphica gyakorlat.
7 kredit, gyakorlat, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ÓKO-11 Latin epigraphika gyakorlat.
7 kredit, gyakorlat, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ÓKO-12 Papyrológiai gyakorlat.
7 kredit, gyakorlat, szabadon válaszható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ÓKO-13 A görög történetírás története.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-14 A római történetírás története.
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-15 Görög történetírók szövegolvasás.
7 kredit, gyakorlat, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ÓKO-16 Római történetírók szövegolvasás.
7 kredit, gyakorlat, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/TÖ/ÓKO-20 Publikáció / tanulmányírás I.
P/TÖ/ÓKO-20/A Kisebb terjedelmű, magyar
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-20/B Nagyobb terjedelmű, magyar
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-20/C Idegen nyelvű
16 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-21 Publikáció / tanulmányírás II.
P/TÖ/ÓKO-21/A Kisebb terjedelmű, magyar
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-21/B Nagyobb terjedelmű, magyar
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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P/TÖ/ÓKO-21/C Idegen nyelvű
16 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-22 Publikáció / tanulmányírás III.
P/TÖ/ÓKO-22/A Kisebb terjedelmű, magyar
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-22/B Nagyobb terjedelmű, magyar
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-22/C Idegen nyelvű
16 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
P/TÖ/ÓKO-23/A Kisebb terjedelmű, magyar
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-23/B Nagyobb terjedelmű, magyar
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-23/C Idegen nyelvű
16 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-24 Konferencia előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/ÓKO-24/A Magyar nyelvű konferencia előadás I.
P/TÖ/ÓKO-24/B Magyar nyelvű konferencia előadás II.
P/TÖ/ÓKO-25 Konferencia előadás (idegen nyelven)
12 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/ÓKO-25/A Idegen nyelvű konferencia előadás I.
P/TÖ/ÓKO-25/B Idegen nyelvű konferencia előadás II.
P/TÖ/ÓKO-26 Szerkesztés-recenzió
gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/ÓKO-26/A Kötetszerkesztés, 8 kredit
P/TÖ/ÓKO-26/B Recenzió, 4 kredit
P/TÖ/ÓKO-29 Egyéb tudományos tevékenység
3 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/ÓKO-30 Ásatási és terepgyakorlat
3 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/ÓKO-31 Múzeumi gyakorlat
P/TÖ/ÓKO-31/A Magyarországi
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/ÓKO-31/B Külföldi
6 kredit, gyakorlat, választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ÓKO-32 Gyűjtőmunka
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
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P/TÖ/ÓKO-33 Oktatási segédanyag
3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/TÖ/ÓKO-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/ÓKO-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/ÓKO-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/ÓKO-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XII. RÉGÉSZET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/RÉG
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/RÉG-1

Egyéni konzultációs szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-2

Posztgraduális szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-3

Tematikus előadássorozat

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-4

Egyéni konzultációs szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-5

Posztgraduális szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-6

Tematikus szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-7

Egyéni konzultációs szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-8

Tematikus előadássorozat

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-9

Egyéni konzultációs szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-10

Posztgraduális szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-11

Tematikus szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-12

Egyéni konzultációs szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-13

Tematikus előadássorozat

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-14

Egyéni konzultációs szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7
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KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/RÉG-15

Posztgraduális szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

P/TÖ/RÉG-16

Tematikus szeminárium

kötelező, nem ismételhető

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/RÉG-20

P/TÖ/RÉG-21

P/TÖ/RÉG-22

P/TÖ/RÉG-23

P/TÖ/RÉG-24

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció/tanulmányírás I.

kötelező

P/TÖ/RÉG-20/A

Kisebb terjedelmű magyar
(kb. 40.000 n)

8

P/TÖ/RÉG-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(> 40.000 n)

12

P/TÖ/RÉG-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció/tanulmányírás II.

kötelező

P/TÖ/RÉG-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/RÉG-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/RÉG-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció/tanulmányírás III.

kötelező

P/TÖ/RÉG-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/RÉG-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/RÉG-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció/tanulmányírás IV.

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/RÉG-23/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/RÉG-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/RÉG-23/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

6

P/TÖ/RÉG-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/RÉG-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.
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KÓD

FELTÉTEL

KREDIT

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

12

P/TÖ/RÉG-25/A

Idegen nyelvű konferencia előadás
I.

P/TÖ/RÉG-25/B

Idegen nyelvű konferencia előadás
II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/RÉG-26/A

kötetszerkesztés

8

P/TÖ/RÉG-26/B

recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/RÉG-26/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ/RÉG-26/B

Több napos konferencia /
kiállítás szervezésében való
közreműködés

6

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/RÉG-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/RÉG-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/RÉG-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/RÉG-29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

3

P/TÖ/RÉG-30

Ásatási és terepgyakorlat

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/RÉG-30/A

Ásatáson való részvétel

4

P/TÖ/RÉG-30/B

Ásatásvezetés

8

P/TÖ/RÉG-31

Múzeumi gyakorlat

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

4

P/TÖ/RÉG-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/RÉG-32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

P/TÖ/RÉG-25

P/TÖ/RÉG-26

P/TÖ/RÉG-27

P/TÖ/RÉG-28

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS
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KÓD

P/TÖ/RÉG-33

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/RÉG-32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető

P/TÖ/RÉG-33/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/RÉG-33/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/RÉG-50

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/RÉG-51

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/RÉG-52

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/RÉG-53

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

XIII. RUSZISZTIKA DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/RUSZ
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/TÖ/RUSZ-1 Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-2 Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-3 Historiográfiai ismeretek
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-4 Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-5 Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-6 Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-7 Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
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P/TÖ/RUSZ-8 Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-9 Szabadon választható szeminárium a történelemtudományi doktori iskola
kínálatából
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-10 Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-11 Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-12 Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-13 Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-14 Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-15 Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-16 Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció, két konferencia
előadás, egy szerkesztés-recenzió, egy tudományszervezés, egy külföldi kutatómunka és egy oktatási segédanyag tanegységek kötelezően teljesítendők)
P/TÖ/RUSZ-20 Publikáció / tanulmányírás I.
gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-20/A Magyar nyelvű
8 kredit
P/TÖ/RUSZ-20/B Idegen nyelvű
10 kredit
P/TÖ/RUSZ-21 Publikáció / tanulmányírás II.
gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-21/A Magyar nyelvű
8 kredit
P/TÖ/RUSZ-21/B Idegen nyelvű
10 kredit
P/TÖ/RUSZ-22 Publikáció / tanulmányírás III.
gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-22/A Magyar nyelvű
8 kredit
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P/TÖ/RUSZ-22/B Idegen nyelvű
10 kredit
P/TÖ/RUSZ-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-23/A Magyar nyelvű
8 kredit
P/TÖ/RUSZ-23/B Idegen nyelvű
10 kredit
P/TÖ/RUSZ-24 Konferencia Előadás (magyar nyelven)
gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-24/A
6 kredit
P/TÖ/RUSZ-24/B
6 kredit
P/TÖ/RUSZ-25 Konferencia Előadás (idegen nyelven)
gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-25/A
8 kredit
P/TÖ/RUSZ-25/B
8 kredit
P/TÖ/RUSZ-26 Szerkesztés-recenzió
gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-26/A Szerkesztés
8 kredit
P/TÖ/RUSZ-26/B Recenzió
4 kredit
P/TÖ/RUSZ-27 Tudományszervezés
gyakorlat, kötelezően választható, ismételhető, de A vagy B választandó
P/TÖ/RUSZ-27/A Konferencia/előadóest szervezésében való egyszeri közreműködés
2 kredit
P/TÖ/RUSZ-27/B Több napos konferencia szervezésében való közreműködés
4 kredit
P/TÖ/RUSZ-28 Külföldi kutatómunka
gyakorlat, kötelezően választható, kutatás időtartamától függ
P/TÖ/RUSZ-28/A Egy hét időtartam (kb.)
2 kredit
P/TÖ/RUSZ-28/B Egy hónap időtartam (kb.)
4 kredit
P/TÖ/RUSZ-28/C Egy hónap feletti időtartam
6 kredit
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P/TÖ/RUSZ-29 Egyéb tudományos tevékenység
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-31 Múzeumi gyakorlat
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-32 Gyűjtőmunka
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-33 Oktatási segédanyag
gyakorlat, kötelezően választható az anyag szakmai értéke szerint, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-33/A Az anyag terjedelme és szakmai tartalma szerint
2 kredit
P/TÖ/RUSZ-33/B Az anyag terjedelme és szakmai tartalma szerint
4 kredit
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/TÖ/RUSZ-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/RUSZ-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/RUSZ-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/TÖ/RUSZ-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2

XIV. TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGTÖRTÉNET DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/TG
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG

FELTÉTEL

FÉLÉV

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/TG-1

Társadalomtörténeti historiográfia I.

kötelező

I.

gy

7

P/TÖ/TG-2

Társadalomtörténeti módszerek és
irányzatok I.

kötelező

I.

gy

7

P/TÖ/TG-3

Társadalomtörténeti historiográfia II.

kötelező

II.

gy

7

P/TÖ/TG-4

Társadalomtörténeti módszerek és
irányzatok II.

kötelező

II.

gy

7
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KÓD

TANEGYSÉG

FELTÉTEL

FÉLÉV

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/TG-5

Várostörténet

kötelező

III.

gy

7

P/TÖ/TG-6

Források és értelmezések a magyar
társadalomtörténetben

kötelező

III.

gy

7

P/TÖ/TG-7

Összehasonlító társadalom- és
gazdaságtörténet

kötelező

IV.

gy

7

P/TÖ/TG-8

Magyar társadalomtörténeti
problémák a XX. században

kötelező

IV.

gy

7

P/TÖ/TG-9

Szabadon választott I.

választható

I-VI.

gy

7

P/TÖ/TG-10

Szabadon választott II.

választható

I-VI.

gy

7

P/TÖ/TG-11

Szabadon választott III.

választható

I-VI.

gy

7

P/TÖ/TG-12

Tutoriális foglalkozás I.

kötelező

I-VI.

gy

7

P/TÖ/TG-13

Tutoriális foglalkozás II.

kötelező

I-VI.

gy

7

P/TÖ/TG-14

Tutoriális foglalkozás III.

kötelező

I-VI.

gy

7

P/TÖ/TG-15

Disszertációs szeminárium I.

kötelező

V.

gy

7

P/TÖ/TG-16

Disszertációs szeminárium II.

kötelező

VI.

gy

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/TG-20

P/TÖ/TG-21

P/TÖ/TG-22

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/ TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

Kötelező

P/TÖ/TG-20/A

Folyóiratcikk magyar

8

P/TÖ/TG-20/B

Könyvfejezet magyar

12

P/TÖ/TG-20/C

Idegen nyelvű tanulmány

16

Publikáció / tanulmányírás II.

Kötelező

P/TÖ/TG-21/A

Folyóiratcikk magyar

8

P/TÖ/TG-21/B

Könyvfejezet magyar

12

P/TÖ/TG-21/C

Idegen nyelvű tanulmány

16

Publikáció / tanulmányírás III.

Kötelező

P/TÖ/TG-22/A

Folyóiratcikk magyar

8

P/TÖ/TG-22/B

Könyvfejezet magyar

12

P/TÖ/TG-22/C

Idegen nyelvű tanulmány

16
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KÓD
P/TÖ/TG-23

P/TÖ/TG-24

P/TÖ/TG-25

P/TÖ/TG-26

P/TÖ/TG-27

P/TÖ/TG-28

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/ TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás IV.

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/TG-23/A

Folyóiratcikk magyar

8

P/TÖ/TG-23/B

Könyvfejezet magyar

12

P/TÖ/TG-23/C

Idegen nyelvű tanulmány

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

6

P/TÖ/TG-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/TG-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/TG-25/A

Idegen nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/TG-25/B

Idegen nyelvű konferencia
előadás II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/TG-26/A

Kötetszerkesztés

8

P/TÖ/TG-26/B

Recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/TG-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ/TG-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ/TG-27/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/TG-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/TG-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/ TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/TG-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/TG-29

Egyéb tudományos tevékenység

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

3

P/TÖ/TG-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/TG-32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/TG-32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható,
korlátlanul ismételhető.

P/TÖ/TG-33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/TG-33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

P/TÖ/TG-33

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/TG-50

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

P/TÖ/TG-51

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

P/TÖ/TG-52

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

P/TÖ/TG-53

Heti 2 órás szeminárium

Szabadon választható

8

XV. TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/ST
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)

I. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI (1000–1526)
P/TÖ/ST-1/A Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-2/A Forrásszöveg-olvasás / Paleográfiai gyakorlat
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
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P/TÖ/ST-3/A Inszigniológia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-4/A Forrásszöveg-olvasás / Paleográfiai gyakorlat
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-5/A Forrásszöveg-olvasás / Paleográfiai gyakorlat
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-6/A Címertan
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-7/A Genealógia / Archontológia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-8/A Igazgatástörténet
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-9/A Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-10/A Pecséttan
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-11/A Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-12/A Oklevéltan
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-13/A Egyéb segédtudomány
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-14/A Egyéb segédtudomány
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-15/A Más doktori program órái közül választható
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-16/A Historiográfia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető

II. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI (1526–1848)
P/TÖ/ST-1/B Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-2/B Forrásszöveg-olvasás / Paleográfiai gyakorlat
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-3/B Inszigniológia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-4/B Forrásszöveg-olvasás / Paleográfiai gyakorlat
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
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P/TÖ/ST-5/B Forrásszöveg-olvasás / Paleográfiai gyakorlat
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-6/B Címertan
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-7/B Genealógia / Archontológia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-8/B Igazgatástörténet
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-9/B Helytörténet
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-10/B Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-11/B Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-12/B Irattan
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-13/B Egyéb segédtudomány
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-14/B Egyéb segédtudomány
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-15/B Más doktori program órái közül választható
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-16/B Historiográfia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető

III. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI (1848–2000)
P/TÖ/ST-1/C Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-2/C Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-3/C Inszigniológia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-4/C Forráskutatás
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-5/C Konzultáció
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-6/C Címertan
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
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P/TÖ/ST-7/C Genealógia / Archontológia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-8/C Igazgatástörténet
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-9/C Helytörténet
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-10/C Más doktori program órái közül választható
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-11/C Igazgatástörténet
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-12/C Irattan
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ST-13/C Egyéb segédtudomány
7 kredit, heti 2 óra, kötelelző, nem ismételhető
P/TÖ/ST-14/C Egyéb segédtudomány
7 kredit, heti 2 óra, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-15/C Újkori történeti muzeológia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-16/C Historiográfia
7 kredit, heti 2 óra, kötelező, nem ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
P/TÖ/ST-20 Publikáció/tanulmányírás I. – kötelező
P/TÖ/ST-20/A Kisebb terjedelmű magyar nyelvű – 8 kredit
P/TÖ/ST-20/B Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű – 12 kredit
P/TÖ/ST-20/C Idegen nyelvű – 16 kredit
P/TÖ/ST-21 Publikáció/tanulmányírás II. – kötelező
P/TÖ/ST-21/A Kisebb terjedelmű magyar nyelvű – 8 kredit
P/TÖ/ST-21/B Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű – 12 kredit
P/TÖ/ST-21/C Idegen nyelvű – 16 kredit
P/TÖ/ST-22 Publikáció/tanulmányírás III. – kötelező
P/TÖ/ST-22/A Kisebb terjedelmű magyar nyelvű – 8 kredit
P/TÖ/ST-22/B Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű – 12 kredit
P/TÖ/ST-22/C Idegen nyelvű – 16 kredit
P/TÖ/ST-23 Publikáció/tanulmányírás IV. - szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-23/A Kisebb terjedelmű magyar nyelvű – 8 kredit
P/TÖ/ST-23/B Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű – 12 kredit
P/TÖ/ST-23/C Idegen nyelvű – 16 kredit
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P/TÖ/ST-24 Konferencia-előadás magyar nyelven – 6 kredit, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-24/A Konferencia-előadás magyar nyelven I.
P/TÖ/ST-24/B Konferencia-előadás magyar nyelven II.
P/TÖ/ST-25 Konferencia-előadás idegen nyelven – 12 kredit, szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-25/A Konferencia-előadás idegen nyelven I.
P/TÖ/ST-25/B Konferencia-előadás idegen nyelven II.
P/TÖ/ST-26 Szerkesztés / recenzió – szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-26/A kötetszerkesztés – 8 kredit
P/TÖ/ST-26/B recenzió – 4 kredit
P/TÖ/ST-27 Tudományszervezés – szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-27/A Konferencia/előadóest szervezésében való közreműködés – 2 kredit
P/TÖ/ST-27/B Több napos konferencia szervezésében való közreműködés – 6 kredit
P/TÖ/ST-27/C Konferencia-sorozat szervezésében való közreműködés – 12 kredit
P/TÖ/ST-28 Külföldi kutatómunka – szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-28/A Kb. egy hét időtartam – 4 kredit
P/TÖ/ST-28/B Kb. egy hónap időtartam – 8 kredit
P/TÖ/ST-28/C Egy hónap feletti időtartam – 12 kredit
P/TÖ/ST-29 Egyéb tudományos tevékenység – 3 kredit, szabadon választható, korlátlanul
ismételhető
P/TÖ/ST-32 Gyűjtőmunka – szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-32/A Az anyag szakmai értéke szerint – 3 kredit
P/TÖ/ST-32/B Az anyag szakmai értéke szerint – 6 kredit
P/TÖ/ST-33 Oktatási segédanyag – szabadon választható, korlátlanul ismételhető
P/TÖ/ST-33/A Az anyag terjedelme és szakmai tartalma szerint – 3 kredit
P/TÖ/ST-33/B Az anyag terjedelme és szakmai tartalma szerint – 6 kredit
OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/TÖ/ST-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható
P/TÖ/ST-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható
P/TÖ/ST-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható
P/TÖ/ST-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható
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XVI. ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/JKM
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/JKM-1

Bevezetés az elektronikus
könyvtárhasználatba

kötelező

7

P/TÖ/JKM-02/A

Historiográfia (19.század)

kötelező

7

P/TÖ/JKM-02/B

Historiográfia (20.század)

kötelező

7

P/TÖ/JKM-03/A

Műhelyszeminárium (19.
század)

kötelező

7

P/TÖ/JKM-03/B

Műhelyszeminárium (20.
század)

kötelező

7

P/TÖ/JKM-04

Iratolvasás

19.százados hallgatóknak
kötelező

7

P/TÖ/JKM-05/A

Politikatörténet (19.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-05/B

Politikatörténet (20.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-06/A

Eszmetörténet,egyháztörténet
(19.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-06/B

Eszmetörténet,egyháztörténet
(20.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-07/A

Magyarország a Habsburg
Monarchiában

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-07/B

Magyarország története 19181990

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-08/A

A politikatörténet fő kérdései
(19.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-08/B

A politikatörténet fő kérdései
(20.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-09/A

Eszmetörténet (19.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-09/B

Eszmetörténet (20.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7
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KÓD

TANEGYSÉG NEVE

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/JKM-10

Konzultáció

Szabadon választható, nem
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-11/A

A közigazgatás története (19.
század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-11/B

A közigazgatás története (20.
század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-12/A

Társadalomtörténet (19.
század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-12/B

Társadalomtörténet (20.
század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-13

Konzultáció /
Műhelyszeminárium

Szabadon választható, nem
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-14/A

Művelődéstörténet (19.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-14/B

Művelődéstörténet (20.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-15/A

Gazdaságtörténet (19.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-15/B

Gazdaságtörténet (20.század)

Szabadon választható,
ismételhető.

7

P/TÖ/JKM-16

Konzultáció /
Műhelyszeminárium

Szabadon választható, nem
ismételhető.

7

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
KÓD
P/TÖ/JKM-20

P/TÖ/JKM-21

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

kötelező

P/TÖ/JKM-20/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/JKM-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/JKM-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

kötelező

P/TÖ/JKM-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/JKM-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12
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KÓD

P/TÖ/JKM-22

P/TÖ/JKM-23

P/TÖ/JKM-24

P/TÖ/JKM-25

P/TÖ/JKM-26

P/TÖ/JKM-27

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/JKM-21/C

Idegen nyelvű

Publikáció / tanulmányírás III.

kötelező

P/TÖ/JKM-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/JKM-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/JKM-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás IV.

Szabadon választható,
ismételhető.

P/TÖ/JKM-23/A

Kisebb terjedelmű magyar (kb.
40 000 leütés)

8

P/TÖ/JKM-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40 000 leütés felett)

12

P/TÖ/JKM-23/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható,
ismételhető.

6

P/TÖ/JKM-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/JKM-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható,
ismételhető.

P/TÖ/JKM-25/A

Idegen nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/JKM-25/B

Idegen nyelvű konferencia
előadás II.

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható,
ismételhető.

P/TÖ/JKM-26/A

kötetszerkesztés

8

P/TÖ/JKM-26/B

recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható,
ismételhető.

P/TÖ/JKM-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés
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KÓD

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

P/TÖ/JKM-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való
közreműködés

6

P/TÖ/JKM-27/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való
közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható,
ismételhető.

P/TÖ/JKM-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/JKM-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/JKM-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/JKM-29

Egyéb tudományos tevékenység

Szabadon választható,
ismételhető.

3

P/TÖ/JKM-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható,
ismételhető.

P/TÖ/JKM-32/A

Az anyag szakmai értéke
szerint

3

P/TÖ/JKM-32/B

Az anyag szakmai értéke
szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható,
ismételhető.

P/TÖ/JKM-33/A

Az anyag terjedelme és
szakmai tartalma szerint

3

P/TÖ/JKM-33/B

Az anyag terjedelme és
szakmai tartalma szerint

6

P/TÖ/JKM-28

P/TÖ/JKM-33

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
KÓD

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

TÍPUS

KREDIT

P/TÖ/JKM-50

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/JKM-51

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/JKM-52

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8

P/TÖ/JKM-53

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

Szabadon választható

8
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XVII. ÚJ- ÉS JELENKORI MAGYAR TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM
A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/JKE
IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16)
P/TÖ/JKE-1 Kötelező tanegységek 1789–1918: Bevezetés a könyv- és levéltári (elektronikus) források használatába
7 kredit, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/JKE-2 Kötelező tanegységek 1789–1918: A történetírás fő irányzatai, historiográfia
7 kredit, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/JKE-3 Kötelező tanegységek 1789–1918: Műhelyszeminárium: a korszak politikaés diplomáciatörténete
7 kredit, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/JKE-4 Kötelező tanegységek 1919–2004: Bevezetés a könyv- és levéltári (elektronikus) források használatába
7 kredit, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/JKE-5 Kötelező tanegységek 1919–2004: A történetírás fő irányzatai, historiográfia
7 kredit, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/JKE-6 Kötelező tanegységek 1919–2004: Műhelyszeminárium: a korszak politikaés diplomáciatörténete
7 kredit, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/JKE-7/A Szabadon választható tanegységek (19. század): A politikatörténet fő kérdései I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-8/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Modern politológiai ideológiák I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-9/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Európa története I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-7/B Szabadon választható tanegységek (20. század): A politikatörténet fő kérdései I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-8/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Modern politikai ideológiák I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-9/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Európa története I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
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P/TÖ/JKE-10/A Szabadon választható tanegységek (19. század): A politikatörténet fő kérdései II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-11/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Modern politikai ideológiák II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-12/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Európa története II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-10/B Szabadon választható tanegységek (20. század): A politikatörténet fő kérdései II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-11/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Modern politikai ideológiák II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-12/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Európa története II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-13/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Társadalomtörténet I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-14/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Az Európán kívüli világ
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-13/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Társadalomtörténet I.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-14/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Az Európán kívüli világ
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-15/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Diplomáciatörténet
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-16/A Szabadon választható tanegységek (19. század): Társadalomtörténet II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-15/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Diplomáciatörténet
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-16/B Szabadon választható tanegységek (20. század): Társadalomtörténet II.
7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető
P/TÖ/JKE-17 Konzultáció
7 kredit, Szabadon választható, ismételhető
TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció kötelezően teljesítendő)
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KÓD
P/TÖ/JKE-20

P/TÖ/JKE-21

P/TÖ/JKE-22

P/TÖ/JKE-23

P/TÖ/JKE-24

P/TÖ/JKE-25

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Publikáció / tanulmányírás I.

kötelező

P/TÖ/JKE-20/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/JKE-20/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/JKE-20/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás II.

kötelező

P/TÖ/JKE-21/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/JKE-21/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/JKE-21/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás
III.

kötelező

P/TÖ/JKE-22/A

Kisebb terjedelmű magyar

8

P/TÖ/JKE-22/B

Nagyobb terjedelmű magyar

12

P/TÖ/JKE-22/C

Idegen nyelvű

16

Publikáció / tanulmányírás
IV.

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/JKE-23/A

Kisebb terjedelmű magyar
(kb. 40.000 leütés)

8

P/TÖ/JKE-23/B

Nagyobb terjedelmű magyar
(40.000 leütés felett)

12

P/TÖ/JKE-23/C

Idegen nyelvű

16

Konferencia előadás magyar
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

6

P/TÖ/JKE-24/A

Magyar nyelvű konferencia
előadás I.

P/TÖ/JKE-24/B

Magyar nyelvű konferencia
előadás II.

Konferencia előadás idegen
nyelven

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/JKE-25/A

Idegen nyelvű konferencia előadás
I.

P/TÖ/JKE-25/B

Idegen nyelvű konferencia előadás
II.
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KÓD
P/TÖ/JKE-26

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG/
TÍPUS

FELTÉTEL

KREDIT

Szerkesztés/recenzió

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/JKE-26/A

kötetszerkesztés

8

P/TÖ/JKE-26/B

recenzió

4

Tudományszervezés

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/JKE-27/A

Konferencia/előadóest
szervezésében való egyszeri
közreműködés

2

P/TÖ/JKE-27/B

Több napos konferencia
szervezésében való közreműködés

6

P/TÖ/JKE-27/C

Konferencia-sorozat
szervezésében való közreműködés

12

Külföldi kutatómunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/JKE-28/A

Egy hét időtartam (kb.)

4

P/TÖ/JKE-28/B

Egy hónap időtartam (kb.)

8

P/TÖ/JKE-28/C

Egy hónap feletti időtartam

12

P/TÖ/JKE-29

Egyéb tudományos
tevékenység

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

3

P/TÖ/JKE-32

Gyűjtőmunka

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/JKE-32/A

Az anyag szakmai értéke szerint

3

P/TÖ/JKE-32/B

Az anyag szakmai értéke szerint

6

Oktatási segédanyag

Szabadon választható, korlátlanul
ismételhető.

P/TÖ/JKE-33/A

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

3

P/TÖ/JKE-33/B

Az anyag terjedelme és szakmai
tartalma szerint

6

P/TÖ/JKE-27

P/TÖ/JKE-28

P/TÖ/JKE-33

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
P/TÖ/JKE-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, szabadon választható
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P/TÖ/JKE-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, szabadon választható
P/TÖ/JKE-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, szabadon választható
P/TÖ/JKE-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, szabadon választható

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE:
Az iskolarendszerű képzési modulban teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1-5) osztályzatokkal, a tudományos modulban három fokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) szöveges
értékeléssel, az oktatói munkát két fokozatú szöveges értékeléssel történik. A tudományos modulban
teljesített tanegységekhez tartozó teljesítéseket a doktorandusz témavezetője részletesen ellenőrzi.

523

