
Történelemtudományi Doktori Iskola

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A doktori iskola vezetője: Dr. Sonkoly Gábor egyetemi tanár
https://btk.elte.hu/doktisk/tortenelem

Bölcsészettudományi Kar
Dr. Sonkoly Gábor egyetemi tanár, dékán
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A 
Telefon: (1) 485-5200/5233
Doktori és Tudományszervezési Iroda
Dr. Kulcsár Szabó Ernő egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Doktori Tanács elnöke
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Telefon: (1)-485-5200/5183
Honlap: https://btk.elte.hu/phd

Doktori képzési programok, témák

Assziriológia és hebraisztika-judaisztika
Az Oszmán Birodalom, a magyarországi török hódoltság és a Török Köztársaság története
Egyiptológia
Európai etnológia
Atelier interdiszciplináris történelem
Kelet-európai történelem
Kora újkori magyar történelem
Középkori és kora újkori egyetemes történelem
Középkori magyar történelem
Modernkori Magyarország
Művelődéstörténet
Ókortörténet
Régészet
Ruszisztika
Társadalom és gazdaságtörténet
Történelem segédtudományai
Új- és jelenkori egyetemes történelem

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

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

A jelentkezéssel kapcsolatos további információk:

Doktori és Tudományszervezési Iroda
Kincsi Katalin
Telefon: (1) 485-5200/5183
E-mail: doktori-hivatal@btk.elte.hu, kincsi.katalin@btk.elte.hu
Honlap: https://btk.elte.hu/phd/felveteli

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft

Jelentkezési időszak: 2020. március 16. 9.00 – 2020. május 8. 12.00

A jelentkezés általános feltételei

Legalább jó minősítésű mesterszintű, vagy azzal azonos értékű diploma.
Közepes minősítésű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.
Egy államilag elismert B2 szintű komplex nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű okirat. A megfelelő szintű nyelvvizsga igazolása hiányában
a jelentkezést nem lehet benyújtani.
Doktori képzésre olyan hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon szakon még nem fejezte be a tanulmányait a
mesterképzésen (legkésőbb július 31-ig nem teszi le a szakzáróvizsgáját).
Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb június
30-ig teljesíti. A Doktori és Tudományszervezési Irodában be kell mutatni az eredeti diplomát, és igazolni, hogy a diploma legalább jó
minősítésű. Ennek elmaradása esetén nem lehet beiratkozni, és újra kell felvételizni a következő évi felvételi eljárásban.

Scroll down for English version



Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás) - ld. alább.
Jelentkezni csak az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) meghirdetett témákra lehet, a témavezető megjelölésével. 

A doktori iskolák külön feltételeket írhatnak elő. Erről a jelentkezők a Doktori és Tudományszervezési Irodában, a kar honlapján illetve az
adott doktori iskola titkárságán tájékozódhatnak. A felvételi a Bizottság előtti szóbeli meghallgatásból áll. A teljes doktori szabályzat
áttanulmányozható a Kar honlapján.

A felvétel követelményei és feltételei

Az értékelés szempontjai:

A felvételi a Bizottság előtti szóbeli meghallgatásból áll. Az értékelés szempontjai: 

általános szakmai tájékozottság, saját szakterület (disszertációs téma) ismerete,
a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,
biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező témavezető,
korábbi egyetemi tanulmányai során, a szakterületet érintő kiváló tanulmányi előmenetel,
több idegen nyelv ismerete,
felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,
önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság,
esetleges publikációs tevékenység.

A felvételi vizsga időpontja: 2020. május 28. és 2020. június 16. között 

A felvételi döntés időpontja: 2020. július 31-ig.

Várható keretszám

A Bölcsészettudományi Karon folyó doktori képzésben/doktori iskolákban összesen kb. 120 fő (állami ösztöndíjas hely, nappali
munkarendben szervezett képzésben), kb. 150 fő (önköltséges hely nappali munkarendben, szervezett képzésben)

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

A doktori képzés hossza: 4 év (8 szemeszter), abszolutóriummal zárul. 
A doktori képzés során a hallgatónak 240 kreditet kell összegyűjtenie. 
A doktori képzés két fő részből tevődik össze: Az első és második év (1-4 szemeszter) a képzési és kutatási szakasz. A képzés során a
hallgató kurzusokon vesz részt, melyek célja a kutatási témában való elmélyedés és a kutatás módszerek elsajátítása, a tudományos
karrierre való felkészülés. A negyedik szemeszter végén a hallgatónak komplex vizsgát kell tenniük, mely során számot adnak tudásukról és
kutatásaik előrehaladtáról. A sikeres vizsga feltétele a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. szemeszter) megkezdésének. Ebben
szakaszban a hallgató elvégzi a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudományos tevékenységet. A komplex vizsga sikeres
teljesítése után három éve van a hallgatónak a doktori értekezés benyújtására.

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk:

Állami ösztöndíj: 140 000 Ft/hó a képzési és kutatási szakaszban (1-4 szemeszter) és 180 000 Ft/hó a kutatási és disszertációs
szakaszban (5-8 szemeszter). 
Önköltség:130 000 Ft/félév. Külföldi (nem EU tagállam) állampolgárok számára, ha jogszabály, nemzetközi megállapodás másként nem
rendelkezik: 2200 EUR hivatalos napi árfolyamon megfelelő Ft összeg/félév.
Az önköltséges hallgató állami ösztöndíjat csak akkor kaphat, ha a doktori iskolában felszabadul egy ösztöndíjas hely.

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, külön jogszabályok és az egyetem
működési szabályzata határozza meg. 

Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven

FACULTY OF HUMANITIES, DOCTORAL SCHOOL OF HISTORY
Department of Doctoral and Academic Affairs
Mr. Zsolt Horváth
(0036) 1-485-5200/5455, horvath.zsolt@btk.elte.hu
https://btk.elte.hu/en/phd/application

DOCTORAL PROGRAMMES:

Assyriology and Hebrew-Judaic Studies
History of the Ottoman Empire, Ottoman Rule in Hungary and the Republic of Turkey



Egyptology
European Ethnology
Atelier Interdisciplinary History
Eastern European History
Early Modern Hungarian History
Medieval and Early Modern World History
Medieval Hungarian History
Modern Hungarian History
Cultural History
Ancient History
Archaeology
Russian Studies
Economic and Social History
Auxiliary Sciences of History
Modern and Contemporary World History 

Application deadline for AY 2020/2021: 16 March 2020 - 8 May 2020

Applications can be accepted for the topics offered by the supervisors of the doctoral schools (to be published on the website of the 
Faculty).

Online apply and the list of attached documents are available: https://www.elte.hu/phd_tajekoztatok, https://btk.elte.hu/en/phd/application

MA-Diploma with a minimum qualification „good”
Certification of language competence
CV
Research plan (approved by the supervisor)
List of publications (if available)
Certification of clean criminal record („Erkölcsi bizonyítvány”) 
The applicants have to upload their application documents to the online application system of Eötvös Loránd University
(https://apply.elte.hu/).

Fee of the application procedure: 9000 HUF 

The applicants will be interviewed by an admission committee (entrance examination). In this interview, they will be asked about previous 
university achievements, the individual research plan and the scientific competence in the field of interest. 

Approximate date of the interviews: 18 May 2020 – 16 June 2020 

The Faculty's doctoral council decides of acceptance or rejection on the grounds of the admission committee’s reports prepared following the 
interview. 

Approximate date of the decision: 31 July 2020 

The decision regarding admission or rejection will be sent by post or email by the Department of Doctoral and Academic Affairs.

The admission resolution does not create a student status in itself, only the personal enrolment at the University establishes the student 
status. Before sending the application, please contact the head of the doctoral training program in the frame of which you wish to study.

Length of the programs: 4 years (8 semesters) + 1 year for submitting the dissertation

Credit points to be obtained: 240.

Years 1 and 2 (Semesters 1-4): doctoral training (courses) and research. The aims of the courses are to deepen the students’ knowledge in 
their special field of study, to endow them with the research methodology needed for an academic career, and to develop their qualities as 
teachers and researchers. 

At the end of Semester 4, the doctoral students must take a comprehensive exam. When successful, the students can proceed to Semesters 
5-8 (research and dissertation).

Tuition fee/semester: 

For EU/EEA-citizens: 130.000 HUF (ca. 420 €) 
Non-EU/EEA-citizens: 2200 €, to be paid in HUF at the exchange rate valid on the day of payment (the exact sum of the tuition fee will be 
fixed by the Faculty Council for every year)



For non-EU/EEA-citizens Stipendium Hungaricum scholarship is available to finance their studies. For more information:
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme 
The dissertation should be submitted within 3 years after the successful comprehensive exam. The doctoral candidates have to defend their
dissertation in a public debate. 

The persons obtaining a doctoral degree shall be conferred the title of ‘doctor’ during a ceremonial graduation.


