
Pszichológiai Doktori Iskola

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A doktori iskola vezetője: Dr. Demetrovics Zsolt egyetemi tanár

A doktori iskola titkára: Dr. Kökönyei Gyöngyi egyetemi adjunktus 
E-mail: kokonyei.gyongyi@ppk.elte.hu

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács elnöke
Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 46.
Telefon: (1) 461-2600/5693
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Tanulmányi Hivatal
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 
Telefon: (1) 461-4500/3883
E-mail: phd.felveteli@ppk.elte.hu
Honlap: http://www.ppk.elte.hu

Doktori képzési programok, témák

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia 
Klinikai pszichológia és addiktológia
Kognitív pszichológia
Magatartáspszichológia
Sport- és egészség-pszichofiziológia
Személyiség- és egészségpszichológia
Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája 

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A doktori iskolába történő jelentkezéssel kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetők el: https://www.elte.hu/phd_tajekoztatok

A jelentkezéssel kapcsolatos további információk:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatal
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 
Telefon: (1) 461-4500/3883
E-mail: phd.felveteli@ppk.elte.hu
Honlap: http://www.ppk.elte.hu

A felvételi jelentkezés díja: 9 000 Ft. 
A felvételi eljárási díj befizetéséhez az intézmény által kiállított csekket ügyfélfogadási időben személyesen vagy a phd.felveteli@ppk.elte.hu 
e-mail címen (név és levelezési cím megadásával) lehet igényelni 2020. március 16-tól.

Jelentkezési időszak: 2020. március 16. – május 15.
A jelentkezés módjával kapcsolatos információkat, illetve a pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok listáját ezen az oldalon 
találja: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/doktori_kepzesek

A felvétel követelményei és feltételei

Magyar és külföldi állampolgárok az alábbi feltételekkel jelentkezhetnek: 

mesterszintű (MA, MSc) oklevél, vagy annak külföldi megfelelője Amennyiben a jelentkező egyetemi oklevelét külföldön szerezte – angol,
német, francia és orosz nyelven kiállított dokumentum kivételével – a jelentkezéshez az eredeti oklevél másolata mellett annak, az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) által készített hiteles fordítását is mellékelnie kell.
egy legalább B2, komplex államilag elismert nyelvvizsga
Külföldön szerzett nyelvvizsgához, vagy nyelvvizsgaként benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ (www.nyak.hu) írásbeli állásfoglalását arról, hogy az adott nyelvvizsga Magyarországon középfokú komplex nyelvvizsgának
megfeleltethető.
benyújthatja jelentkezését az a jelentkező is, aki a felvételi vizsga időpontjában még nem tette le záróvizsgáját, de azt legkésőbb a
2019/2020. tanév tavaszi félévében (legkésőbb 2020. július 31-ig) teljesíti, és a mesterszintű oklevelét (vagy a kiállításról szóló hivatalos
igazolást) 2020. július 31-ig bemutatja, 
a jelentkezéshez a dokumentumokat másolatban kell csatolni, de a beiratkozás alkalmával az eredeti okmányokat be kell mutatni. 



A programok részleteiről a jelentkezők a hivatal honlapján és a doktori iskola titkárságán (http://www.ppk.elte.hu/pszichologiaphd)
tájékozódhatnak. A választható témákról és témavezetőkről a www.doktori.hu oldalon tájékozódhatnak. A felvételi a Bizottság előtti szóbeli
meghallgatásból áll. 

Az értékelés szempontjai:

a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül
(A választható témákról a www.doktori.hu oldalon tájékozódhatnak.)
biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető 
(A választható témavezetőkről a www.doktori.hu oldalon tájékozódhatnak.)
Külföldi témavezető esetében, hazai társ-témavezetőt is ki kell jelölni.
több idegen nyelv ismerete 
korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények, különös tekintettel a publikációkra 
korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel 
más, a doktori iskola által javasolt szempont, pl. felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság

A felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2020. május utolsó és június második hete között

A felvételi kiértesítés időpontja: 2020. július 31. 

Várható keretszám

A Pedagógiai és Pszichológiai Karon folyó doktori képzésben/doktori iskolákban (Neveléstudományi Doktori Iskola, Pszichológiai Doktori
Iskola) összesen: 20 fő (állami ösztöndíjas hely), 50-70 fő (önköltséges hely nappali munkarendben, szervezett képzésben)

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk: 

Önköltség: 220 000 Ft/félév 

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi
elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak.

A doktoranduszok jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a kapcsolódó jogszabályok és az
egyetem szabályzatai határozzák meg. 


