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Az ELTE Doktori Tanácsa:
Elnök: Dr. Zentai László egyetemi tanár
Titkár: Kméczik Anikó ügyvivő szakértő
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Telefon: (1) 411-6500/3282, 2097
Fax: (1) 411-6540
E-mail: oktrh@ludens.elte.hu, kmeczik@rekthiv.elte.hu
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INTÉZMÉNY KARAI
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)
Bölcsészettudományi Kar (BTK)
Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK)
Társadalomtudományi Kar (TÁTK)
Informatikai Kar (IK)
Természettudományi Kar (TTK)

A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK
ELTE Oktatási Igazgatóság
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK):
Dékáni Hivatal
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, a Kari Doktori Tanács elnöke
Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, a Politikatudományi Doktori Iskola vezetője
Dr. Nagy Marianna egyetemi docens, a Kari Doktori Tanács alelnöke
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Telefon: (1) 483-8000/4732
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu, nagym@ajk.elte.hu
Bölcsészettudományi Kar (BTK):
Dr. habil. Dezső Tamás egyetemi docens, dékán
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Telefon: (1) 485-5200/5233
Doktori és Tudományszervezési Hivatal
Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, a Kari Doktori Tanács elnöke
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Telefon: (1) 485-5200/5176, 5161, 5164
Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK):
Dr. Hunyady György egyetemi tanár, a Kari Tudományos Bizottság elnöke
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Telefon: (1) 461-2690, (1) 461-2693
Társadalomtudományi Kar (TÁTK):
Dékáni Hivatal
Dr. Rudas Tamás egyetemi tanár, dékán
Dr. Némedi Dénes egyetemi tanár, a Kari Doktori Tanács elnöke

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon: (1) 209-0555/6705, 6820
Informatikai Kar (IK):
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
Dr. Kozma László egyetemi docens, dékán
Dr. Demetrovics János egyetemi tanár, az Informatika Doktori Iskola vezetője
Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens, dékánhelyettes
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Déli tömb, 2. emelet 2.409. sz.
Telefon: (1) 209-0555/8199
Fax: (1) 381-2236
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu
Honlap: http://www.tnkcs.inf.elte.hu
Természettudományi Kar (TTK):
Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya
Dr. Nemes-Nagy József egyetemi tanár, dékánhelyettes, a Kari Doktori Tanács elnöke
Dr. Nyitrai Péter, a Kari Doktori Tanács titkára
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Északi tömb fsz. 0.130. sz.
Telefon: (1) 372-2695
Fax: (1) 372-2604
E-mail: pnyiti@ludens.elte.hu

AZ INTÉZMÉNY DOKTORI ISKOLÁI ÉS AZOK VEZETŐI
ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Gönczöl Katalin egyetemi tanár

ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola

Bihari Mihály egyetemi tanár

BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola

Kelemen János egyetemi tanár

BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Kenyeres Zoltán egyetemi tanár

BTK Művészettörténet-tudomány Doktori Iskola Passuth Krisztina egyetemi tanár
BTK Néprajztudományi Doktori Iskola

Voigt Vilmos egyetemi tanár

BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Nyomárkay István egyetemi tanár

BTK Történelemtudományi Doktori Iskola

Gergely Jenő egyetemi tanár

PPK Pszichológiai Doktori Iskola

Hunyady György egyetemi tanár

PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

Bábosik István egyetemi tanár

TÁTK Szociológia Doktori Iskola

Némedi Dénes egyetemi tanár

IK Informatika Doktori Iskola

Demetrovics János egyetemi tanár

TTK Biológia Doktori Iskola

Erdei Anna egyetemi tanár

TTK Fizika Doktori Iskola

Horváth Zalán egyetemi tanár

TTK Földtudományi Doktori Iskola

Monostori Miklós egyetemi tanár

TTK Kémiai Doktori Iskola

Inzelt György egyetemi tanár

TTK Környezettudományi Doktori Iskola

Kiss Ádám egyetemi tanár

TTK Matematikai Doktori Iskola

Laczkovich Miklós egyetemi tanár

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK
ÁJK - Társadalomtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár
Politikatudományi Doktori Iskola
Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár
BTK - Bölcsészettudományok
Filozófiatudományi Doktori Iskola
Dr. Kelemen János egyetemi tanár
Analitikus filozófia
Antik filozófia
Az újkori filozófia története
Esztétika
Fenomenológia
Film-, média- és kultúraelmélet
Hermeneutika
Logika
Politikai filozófia
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi tanár
A 20. század első felének magyar irodalma. A Nyugat és kora
A legújabbkori magyar irodalom
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar reneszánsz és kora
Amerikanisztika
Angol és amerikai irodalom a 20. században
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Az orosz irodalom és kultúra kelet és nyugat vonzásában
Az uráli népek folklórja és irodalma
Általános irodalomtudomány
Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Germanisztikai irodalomtudomány
Italianisztikai irodalom és művelődéstörténet
Kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata
Könyvtártudomány
Orosz irodalom és irodalomkutatás
Összehasonlító irodalomtudomány
Romantika
Skandinavisztika
Szláv irodalmak
Művészettörténet-tudomány Doktori Iskola
Dr. Passuth Krisztina egyetemi tanár (a doktori iskola vezetése várhatóan 2008.
márciusától változik)
Művészettörténet

Néprajztudományi Doktori Iskola
Dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár
Európai ethnológia
Magyar- és összehasonlító folklorisztika
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Dr. Nyomárkay István egyetemi tanár (a doktori iskola vezetése várhatóan 2008.
márciusától változik)
Angol nyelvészet
Arabisztika
Elméleti nyelvészet
Fordítástudomány
Germanisztikai nyelvtudomány
Iranisztika
Japán filológia
Magyar nyelvészet
Mongol nyelvészet
Ókortudomány
Orosz nyelvészet
Romanisztika
Sinológia
Szlavisztika
Turkológia
Uráli nyelvészet és nyelvek
Történelemtudományi Doktori Iskola
Dr. Gergely Jenő egyetemi tanár
Assziriológia és hebraisztika-judaisztika
Az oszmán birodalom és a Török Köztársaság története
Egyiptológia
Európai historiográfia és társadalomtudományok
Gazdaság- és társadalomtörténet
Koraújkori magyar történelem
Közép- és koraújkori egyetemes történelem
Középkori magyar történelem
Művelődéstörténet
Régészet
Történelem segédtudományai
Új- és jelenkori egyetemes történelem
Új- és jelenkori magyar történelem
19 és 20. századi kelet-európai történelem
PPK - Társadalomtudományok
Neveléstudományi Doktori Iskola
Dr. Bábosik István egyetemi tanár
Neveléstudományi kutatások (PPK)
Nyelvpedagógia (BTK)
Pszichológiai Doktori Iskola
Dr. Hunyady György egyetemi tanár
Kognitív fejlődés
Kognitív pszichológia
Magatartáspszichológia
Munka- és szervezetpszichológia
Személyiség- és egészségpszichológia
Szocializáció és társadalmi folyamatok

TÁTK - Társadalomtudományok
Szociológia Doktori Iskola
Dr. Némedi Dénes egyetemi tanár
Szociálpolitika
Szociológia
IK - Műszaki tudományok
Informatika Doktori Iskola
Dr. Demetrovics János egyetemi tanár
Az informatika alapjai és módszertana
Információs rendszerek
Numerikus és szimbolikus számítások
TTK - Természettudományok
Biológia Doktori Iskola
Dr. Erdei Anna egyetemi tanár
Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika
Etológia
Elméleti és evolúcióbiológia
Idegtudomány és humánbiológia
Immunológia
Kísérletes növénybiológia
Klasszikus és molekuláris genetika
Molekuláris sejt- és neurobiológia
Szerkezeti biokémia
Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia
Fizika Doktori Iskola
Dr. Horváth Zalán egyetemi tanár
Anyagtudomány és szilárdtestfizika
Részecskefizika és csillagászat
Statisztikus fizika, biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája
Földtudományi Doktori Iskola
Dr. Monostori Miklós egyetemi tanár
Földrajz–Meteorológia
Földtan–Geofizika
Térképész
Kémiai Doktori Iskola
Dr. Inzelt György egyetemi tanár
Analítikai-, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia
Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezet-kutatás
Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia
Környezettudományi Doktori Iskola
Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár
Környezetbiológia
Környezetfizika
Környezeti földtudomány
Környezetkémia
Matematikai Doktori Iskola
Dr. Laczkovich Miklós egyetemi tanár
Alkalmazott matematika
Elméleti matematika

Az egyes doktori iskolákat alkotó doktori képzési programokról további információk az
egyetem, ill. a kar honlapján találhatók.

JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA
ÁJK: Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Horváth Éva, Tanulmányi Hivatal
PhD Iroda
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. I. em. 111.
Telefon:(1) 483-8000/4732
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu
Jelentkezés: 2008. március 1-április 30.
ÁJK: Politikatudományi Doktori Iskola
Politikatudományi Intézet
Veress Györgyné előadó
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III/319.
Telefon: (1) 411-6534
E-mail: vagnes@ajk.elte.hu, pol.doktori@ajk.elte.hu
Jelentkezés: 2008. március 1-április 30.
BTK: Doktori és Tudományszervezési Hivatal
Doktori (PhD) – és Habilitációs Ügyek Irodája
Telefon: (1) 485-5200/5176, 5161, 5164
Fax: (1) 485-5200/5183
E-mail: csobaalice@ludens.elte.hu
Honlap: http://www.btk.elte.hu
Jelentkezés: 2008. március 15-ét követő első munkanaptól 25 munkanapon keresztül
PPK: Oktatási Hivatal
Fejes Márta csoportvezető
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Telefon: (1) 461-4500/3873, 3467
E-mail: fejes.marta@ppk.elte.hu
Honlap: http://www.ppk.elte.hu
Jelentkezés: 2008. március 17-április 21.
TÁTK: Tanulmányi Hivatal
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon: (1) 209-0555/6650
Honlap: www.tatk.elte.hu
További információ: Szabari Vera doktori iskolai titkár
Telefon: (1) 209-0555/6847
E-mail: szvera.yahoo.com
Jelentkezés: 2008. március 15-április 30.
IK: Informatika Doktori Iskola
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
Fügi Bálint tudományszervező
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Déli tömb, 2. emelet 2.409. sz.
Telefon: (1) 209-0555/8199
Fax: (1) 381-2236
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu
Honlap: http://www.tnkcs.inf.elte.hu
Jelentkezés: 2008. április 2-május 31.

TTK: Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya
Kulla Henrik János előadó
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Északi tömb, fszt. 0.128. sz.
Telefon: (1) 372-2602
Jelentkezés: 2008. április 1-május 29.
A felvételi időpontja:
ÁJK: várhatóan 2008. június 1-14.
BTK: várhatóan 2008. május utolsó és június első hete
PPK: várhatóan 2008. május utolsó és június első hete
TÁTK: várhatóan 2008. június 1-15.
IK: várhatóan 2008. június utolsó és július első hete
TTK: várhatóan 2008. június 15-július 10.

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI
ÁJK: Követelmények és feltételek
A jogász doktori (nappali és levelező) képzésre az pályázhat, aki hazai egyetem állam- és
jogtudományi karán szerzett, legalább jó rendű (cum laude) oklevéllel és angol, német,
orosz, francia, spanyol nyelvek egyikéből legalább középfokú C típusú, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik.
A politikatudományi doktori képzésre jogász, bölcsész vagy más társadalomtudományi
egyetemi diplomával és angol, német vagy orosz nyelvből legalább középfokú C típusú
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával lehet jelentkezni.
Egyéni képzési rend szerinti levelező tagozatos képzésre az oklevél megszerzését követő
három év elteltével pályázhat az, aki az általános feltételeknek megfelel, és akinek
munkaköri feladata tudományos kérdések megoldása, és tudományos tevékenységét
szakmai publikációkkal tudja bemutatni.
A pályázathoz csatolni kell:
• a Kar Tanulmányi Hivatalának PhD Irodájában (ill. a Politikatudományi
Intézetben) beszerezhető, vagy az ELTE honlapjáról letölthető jelentkezési lapot,
• a pályázó rövid szakmai életrajzát,
• a leckekönyv és az oklevél másolatát,
• a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát,
• a tudományos tevékenységet igazoló dokumentumokat (publikációs lista, a
kutatómunkában való részvétel értékelése, kéziratban lévő munkák jegyzéke, az
elnyert díjakra, ösztöndíjakra vonatkozó iratok stb.),
• a doktori tématervet (rövid ismertetését),
• az ELTE-ÁJK valamely tanszékének vezetője és a tudományos fokozattal
rendelkező konzulens által aláírt (ill. a Politikatudományi Intézetben oktató
egyetemi tanár vagy egyetemi docens által aláírt) fogadó nyilatkozatát,
• a jelentkezési díj befizetését igazoló szelvényt vagy annak másolatát.
Az értékelés szempontjai
A jelentkezők felvételéről, a Felvételi Bizottság javaslata alapján, a Kar Doktori Tanácsa
dönt. A felvételi beszélgetés során a Felvételi Bizottság tájékozódik a jelentkezőknek a
választott szakterületre vonatkozó elméleti ismereteiről, szakirodalmi tájékozottságáról.
A felvétel feltétele, hogy a választott témához a Kar (ill. az Intézet) tudjon megfelelő
szakmai irányítást, témavezetőt biztosítani.

BTK: Követelmények és feltételek
Magyar és külföldi állampolgárok az alábbi feltételekkel jelentkezhetnek:
• legalább jó rendű, hazai vagy külföldi egyetemen szerzett egyetemi (MA) oklevél
(amennyiben a jelentkező magyar állampolgár és egyetemi oklevelét külföldön
szerezte, azt honosítva kell benyújtani, külföldi állampolgárok esetében az OH
MEIK végzettségi szintet igazoló állásfoglalását is mellékelni kell),
• egy államilag elismert legalább középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga, idegen nyelv szakosoknál, amennyiben a végzettség szerinti idegen
nyelvhez kapcsolódó oktatási programra jelentkezik, egy másik idegen nyelv
ismeretét kell dokumentálni,
• közepes diplomával a diploma megszerzését követően, leghamarabb 3 év múlva
lehet jelentkezést benyújtani,
• benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjában még
nem tette le záróvizsgáját, de azt legkésőbb július 31-ig teljesíti,
• a jelentkezéshez a dokumentumokat fénymásolatban kell csatolni, de a
beiratkozás alkalmával az eredeti okmányokat az Irodában be kell mutatni.
A Doktori Iskolák külön feltételeket írhatnak elő. Erről a jelentkezők mind a Doktori és
Tudományszervezési Hivatalban, mind a kar honlapján és az adott doktori iskola
titkárságán tájékozódhatnak. A felvételi a Bizottság előtti szóbeli meghallgatásból áll.
A pályázathoz csatolni kell:
• a jelentkezési lapot (amely beszerezhető a Doktori és Tudományszervezési
Hivatalban, ill. letölthető a kar honlapjáról),
• szakmai életrajzot,
• publikációs listát,
• az egyetemi oklevél másolatát,
• a középfokú C típusú nyelvvizsga másolatát,
• a rövid tématervet (kutatási terület),
• a hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• két, a jelentkező értesítési címére megcímzett és az érvényben lévő postai
díjszabás alapján elsőbbségi küldeményként felbélyegzett borítékot,
• az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvényt,
• a pályázathoz csatolható még szakemberek ajánlása is.
Az értékelés szempontjai
• 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 tanulmányi
előmenetel
• több idegen nyelv ismerete
• felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság
• önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság
• publikációs tevékenység
PPK: Követelmények és feltételek
Magyar és külföldi állampolgárok az alábbi feltételekkel jelentkezhetnek:
• legalább jó rendű, hazai vagy külföldi egyetemen szerzett egyetemi (MA) oklevél
(amennyiben a jelentkező magyar állampolgár és egyetemi oklevelét külföldön

•

•
•
•

szerezte, azt honosítva kell benyújtani, külföldi állampolgárok esetében az OH
MEIK végzettségi szintet igazoló állásfoglalását is mellékelni kell),
külföldön szerzett egyetemi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését
(doktori iskolában történő továbbtanulás céljából) a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései
szerint kell kérelmezni az egyetemen,
egy államilag elismert legalább középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga,
benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjában még
nem tette le záróvizsgáját, de azt legkésőbb július 31-ig teljesíti,
a jelentkezéshez a dokumentumokat fénymásolatban kell csatolni, de a
beiratkozás alkalmával az eredeti okmányokat az Oktatási Hivatalban be kell
mutatni.

A Doktori Iskolák külön feltételeket írhatnak elő. Erről a jelentkezők mind a Hivatalban,
mind a kar honlapján és az adott doktori iskola titkárságán tájékozódhatnak. A felvételi a
Bizottság előtti szóbeli meghallgatásból áll.
A pályázathoz csatolni kell:
• a jelentkezési lapot (amely beszerezhető az Oktatási Hivatalban, ill. letölthető a
kar honlapjáról),
• szakmai életrajzot,
• publikációs listát,
• az egyetemi oklevél másolatát,
• a középfokú C típusú nyelvvizsga másolatát,
• a rövid (1-2 oldal) tématervet (kutatási terület),
• az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvényt,
• a pályázathoz csatolható még szakemberek ajánlása is.
Az értékelés szempontjai
• a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein
belül,
• biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető,
• több idegen nyelv ismerete,
• korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények,
• korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,
• más, a doktori iskola által javasolt szempont, pl. felsőoktatási oktatói feladatok
ellátására való alkalmasság.
TÁTK: Jelentkezési feltételek, információk
A Doktori Iskolába nappali tagozatos szervezett képzésre, ezen belül ösztöndíjas
(államilag támogatott) és költségtérítéses formára lehet jelentkezni.
A felvételizők egyéni képzési rend szerint csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek,
amelynek időtartama legalább két félév (12 hónap). A tanulmányi idő eseti
megállapítására (a pályázó írásban dokumentált szakmai tevékenysége
figyelembevételével) a Doktori Iskola vezetője tesz javaslatot; a döntést a Kari Doktori
Tanács hozza meg.
A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik képzési
formában.

A jelentkezés feltételei:
• legalább jó rendű, a Szociológiai program esetében szociológiai (kivételképpen
más társadalomtudományi), a Szociálpolitikai program esetében
társadalomtudományi egyetemi diploma,
• külföldön szerzett egyetemi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését
(doktori iskolában történő továbbtanulás céljából) a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései
szerint kell kérelmezni az egyetemen,
• egy államilag elismert legalább középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga.
A szakzáróvizsgával még nem rendelkező, de azt legkésőbb július 31-ig teljesítő
jelentkezőnek a beiratkozás alkalmával kell igazolnia, hogy diplomája megfelel a fenti
feltételeknek.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
• az egyetemi szintű oklevél másolatát,
• az államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékű okirat másolatát,
• szakmai önéletrajzot,
• a tématervet, amely maximum 5 oldal terjedelmű,
• publikációs jegyzéket,
• két, a jelentkező értesítési címére megcímzett borítékot,
• a jelentkezési díj befizetését igazoló szelvényt,
• csatolhatóak elismert szakértők ajánlásai is.
A doktorandusz jelölteknek lehetőségük van a Kar vezető oktatói által meghirdetett
kutatási programokba való bekapcsolódásra. A részletes témajavaslatok elérhetők és
letölthetők a www.tatk.elte.hu (Doktori Iskola) lapról. Azok, akik a Doktori Iskolában
ezekhez a kutatásokhoz kívánnak csatlakozni, keressék meg a megadott címeken a
kutatást meghirdető oktatókat, a jelentkezéshez szükséges kutatási tervet vele együtt
készítsék el, és a jelentkezéshez csatolják lezárt borítékban a programot meghirdető
oktató bizalmas ajánlását.
A végső sorrend kialakításában szerepet játszik a tanulmányi eredmény, a beadott
kutatási terv és a szóbeli felvételi során mutatott szakmai felkészültség.
IK: Követelmények és feltételek
Doktori képzésre az informatika, matematika, természettudományok és villamosmérnöki
területekről utolsó évfolyamos MSc képzésben résztvevő egyetemi hallgatók vagy MSc
oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. A doktori iskolába (doktori programokra)
jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során
a bizottság értékeli a jelentkezők:
• általános szakmai intelligenciáját,
• a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának
szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
• oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
• tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
• kutatási tervének megvalósíthatóságát,
• nyelvtudását (a felvétel feltétele egy nyelvből legalább középfokú C típusú
államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga).

A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
•
•
•
•
•
•
•
•

az egyetemi szintű oklevél másolatát,
a leckekönyv másolatát,
az államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga másolatát,
önéletrajzot,
publikációs jegyzéket,
hatósági erkölcsi bizonyítványt,
kutatási tervet,
írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról vagy
befogadónyilatkozatot, ha a pályázó nem kér ösztöndíjat,
• két, a jelentkező értesítési címére megcímzett borítékot,
• a jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszelvény másolatát.
TTK: Követelmények és feltételek
Doktori képzésre utolsó évfolyamos MA vagy MSc képzésben résztvevő egyetemi
hallgatók és MA vagy MSc oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Az egyes iskolákba
jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi beszélgetést folytat.
A felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők
• általános szakmai intelligenciáját,
• a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának
szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
• oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
• tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
• kutatási tervének megvalósíthatóságát,
• nyelvtudását (a felvétel feltétele egy nyelvből legalább középfokú C típusú
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga).
A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
• a pályázó rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység
részletezésével (publikációs lista, a kutatómunkában való részvétel, kéziratban
lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
• rövid kutatási tervet – a választott feladat témavázlatát – a pályázó és a
témavezető aláírásával,
• az oklevél fénymásolatát (külföldön szerzett diploma esetén annak –
továbbtanulás céljából történő - honosítását is),
• a leckekönyv fénymásolatát,
• legalább egy középfokú C típusú (vagy A + B) nyelvvizsga-bizonyítvány
fénymásolatát, külön letett nyelvvizsga esetén annak - Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ általi - honosítását is,
• írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról vagy
befogadónyilatkozatot, ha a pályázó nem kér ösztöndíjat,
• hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• egy C6 és egy C5 méretű bérmentesített és a jelentkező értesítési címére
megcímzett borítékot,
• a jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszelvény másolatát.

A felvételi döntés
ÁJK: július 1-15.
BTK: július 10-30.
PPK: július 10-30.
IK: július 30.
TÁTK: július 30.
TTK: július 18.

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
ÁJK:
A jelentkezők felvételéről, a Felvételi Bizottság javaslata alapján, a Kar Doktori Tanácsa
dönt. A felvételi beszélgetés során a Felvételi Bizottság tájékozódik a jelentkezőknek a
választott szakterületre vonatkozó elméleti ismereteiről, szakirodalmi tájékozottságáról.
A felvétel feltétele, hogy a választott témához a Kar (ill. az Intézet) tudjon megfelelő
szakmai irányítást, témavezetőt biztosítani.
BTK:
A Doktori Iskolák külön feltételeket írhatnak elő. Erről a jelentkezők mind a Doktori és
Tudományszervezési Hivatalban, mind a kar honlapján és az adott doktori iskola
titkárságán tájékozódhatnak. A felvételi a Bizottság előtti szóbeli meghallgatásból áll. Az
értékelés szempontjai:
• 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 tanulmányi
előmenetel
• több idegen nyelv ismerete
• felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság
• önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság
• publikációs tevékenység
PPK:
A jelentkezés feltételeiről mind az Oktatási Hivatalban, mind a kar honlapján és az adott
doktori iskola titkárságán tájékozódhatnak. A felvételi a Bizottság előtti szóbeli
meghallgatásból áll. Az értékelés szempontjai:
• a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának
szakterületén) mutatott felkészültség és jártasság,
• oklevél és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítmény, legalább jó
rendű egyetemi/MA, MSc diploma vagy annak külföldi megfelelője,
• a jelentkező kutatási tervének megvalósíthatósága,
• nyelvtudás, a felvétel feltétele egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú
C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
• publikációs tevékenység.
TÁTK:
A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik képzési
formában. A végső sorrend kialakításában szerepet játszik:

• a jelölt addigi tanulmányi eredménye, publikációs listája és nyelvtudása,
• kutatási tervének megvalósíthatósága
• és a szóbeli felvételi során mutatott szakmai felkészültsége.
IK:
A doktori iskolába (doktori programokra) jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi
beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők:
• általános szakmai intelligenciáját,
• a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának
szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
• oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
• tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
• kutatási tervének megvalósíthatóságát,
• nyelvtudását (a felvétel feltétele egy nyelvből legalább középfokú C típusú
államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga).
A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.
TTK:
Az egyes iskolákba jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. A
felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők
• általános szakmai intelligenciáját,
• a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának
szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
• oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
• tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
• kutatási tervének megvalósíthatóságát,
• nyelvtudását (a felvétel feltétele egy nyelvből legalább középfokú C típusú
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga).
A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.

VÁRHATÓ KERETSZÁM
ÁJK: 10-15 fő nappali tagozaton, legfeljebb 90 fő levelező tagozaton
BTK: 70-75 fő (államilag támogatott hely, nappali tagozaton szervezett képzésben), 200250 fő (költségtérítéses hely nappali tagozaton, szervezett képzésben)
PPK: 10-15 fő (államilag támogatott hely), 50-80 fő (költségtérítéses hely nappali
tagozaton, szervezett képzésben)
TÁTK: 20-25 fő
IK: 8-12 fő (államilag támogatott hely), 20 fő (költségtérítéses hely nappali tagozaton,
szervezett képzésben)
TTK: 75-80 fő (államilag támogatott nappali tagozatos hely), 75-80 fő (költségtérítéses
hely nappali tagozaton, szervezett képzésben)

A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA
ÁJK: A felvételi jelentkezés eljárási díja: 6 000 Ft.
BTK: A felvételi jelentkezés eljárási díja: 9 000 Ft.

PPK: A felvételi jelentkezés eljárási díja: 9 000 Ft.
IK: A felvételi jelentkezés díja az éves normatíva 1%-a. Csekket az IK Tudományos és
Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjánál (TNKCS) lehet kérni 2008. április 2-tól.
TÁTK: A felvételi jelentkezés eljárási díja: 6 000 Ft.
TTK: A felvételi jelentkezés díja az éves doktori hallgatói normatíva 1%-a. Csekket a TTK
Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztályán lehet kérni 2008. április 1től.

JUTTATÁSOK
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.

AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉS
Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses
képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és
kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési
szabályzata határozza meg.
Költségtérítés:
ÁJK: 70 000 Ft/félév. Magyar és külföldi állampolgároknak, ha idegennyelvű képzésben
vesznek részt 1 500 Eurónak megfelelő forint/félév.
BTK: 95 000 Ft/félév. Külföldi (nem EU tagállam) állampolgárok számára, ha
jogszabály, nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik: 2 220-3 100 Eurónak
hivatalos napi árfolyamon megfelelő forint összeg/félév.
PPK: 90 000-200 000 Ft/félév. Külföldi állampolgárok számára, ha jogszabály,
nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik: 2 220-3 100 Eurónak hivatalos
napi árfolyamon megfelelő forint összeg/félév.
TÁTK: 160 000 Ft/félév. Külföldi állampolgárok számára, ha jogszabály, nemzetközi
megállapodás másként nem rendelkezik: 1 500-2 200 Eurónak hivatalos napi
árfolyamon megfelelő forint összeg/félév.
IK: Az adatok (a 2007/2008-as tanévre vonatkoznak) tájékoztató jellegűek, eltérés
várható: intézményen belüli kutatás esetén: 425 000 Ft/félév, intézményen kívüli
kutatás esetén: 76 500 Ft/félév. EU ország állampolgárságával nem rendelkező hallgató
képzési díja a doktori képzési normatíva 100%-a/félév.
TTK: Intézményen belüli kutatás esetén a költségtérítés összege szemeszterenként az
éves doktori hallgatói normatíva 50%-a; intézményen kívüli kutatás esetén a
költségtérítés összege szemeszterenként az éves doktori hallgatói normatíva 9%-a. (A
2007/2008-as tanévben intézményen belüli kutatás esetén: 425 000 Ft/félév,
intézményen kívüli kutatás esetén: 76 500 Ft/félév a költségtérítés.)

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ IDEGEN NYELVEN
FACULTY OF INFORMATICS
Department responsible for the doctoral programme
Department of Academic and International Relations
Dr. László Kozma associate professor, dean
Dr. János Demetrovics, professor, head of the Doctoral School of Informatics
Dr. Zoltán Horváth, associate professor, vice dean
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2nd floor, room 2.409.
Tel: +36-1-209-0555/8199
Fax: +36-1-381-2236
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu
Homepage: http://www.tnkcs.inf.elte.hu
Date of the entrance examination:
probably between the last week of June and the first week of July 2008
Application form:
Doctoral School of Informatics
Department of Academic and International Relations
Bálint Fügi administrator
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/ C, 2nd floor, room 2.409.
Tel: +36-1-209-0555/8199
Fax: +36-1-381-2236
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu
Homepage: http://www.tnkcs.inf.elte.hu
Admission requirements
Applicants to the Doctoral School of Informatics must have a university degree in
informatics, mathematics, physics or electrical engineering.
An entrance committee, which consists of three members, evaluates the applicantsduring
an interview according to
• general professional intelligence
• thorough grounding and skills in the chosen branch of science (in the field of the
doctoral training programme)
• diploma with university degree and performance during the studies at the
university
• activity in undergraduate researchand otherscientific activities
• practicability of the research plan
• language skills (an intermediate state-accredited language exam is conditional for
the admission).
The applicant’s performance may be measured by points as well
The following documents must be attached to the application form:
• copy of the university degree
• copy of the intermediate state-accredited language exam
• curriculum vitae

• character reference
• research plan
• two stamped envelopes with the applicants mailing address
Decision regarding admission: 30th July 2008
Number of entrances: 20-25 students
Tuition fee:
• PhD students, who are EU citizens pay: 425 000 Ft/term.
• PhD students, who are not EU citizens pay: 850 000 Ft/term (these tuition fees
refer to the academic year 2007/2008)
Doctoral School of Informatics and head of the school
Faculty of Informatics

Doctoral School of
Informatics

Prof. János Demetrovics

Doctoral training programmes
Technical sciences
Doctoral School of Informatics
Dr. János Demetrovics, professor
• Basics and Methodology of Informatics
• Information Systems
• Numeric and Symbolic Calculus
FACULTY OF SCIENCE
Department responsible for the doctoral programme
Department of Scientific and International Affairs
Dr. Prof. József Nemes-Nagy vice-dean, chairman of the Faculty's Doctorate Council
Dr. Assoc. Prof. Péter Nyitrai secretary of the Faculty's Doctorate Council
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, room 0.130.
Tel: +36-1-372-2695
Fax: +36-1-372-2604
Date of the entrance examination: Between 15th of June and the 10th of July 2008
Application form
Department of Scientific and International Affairs
Henrik János Kulla administrator
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, room 0.128.
Tel: +36-1-372-2602
Fax: +36-1-372-2604
E-mail: kullahenrik@teo.elte.hu
Homepage: http://teo.elte.hu/phd/

Admission requirements
Applicants must have an M.A. or M.Sc. degree.
An entrance committee, which consists of three members of the competent Doctorate
School, evaluates the applicants during an interview according to
• general professional intelligence
• thorough grounding and skills in the chosen branch of science (in the field of the
doctorate training program)
• diploma with university degree and performance during the studies at the
university
• activity in undergraduate research and other scientific activities
• practicability of the research plan
• language skills (an intermediate state-accredited language exam is conditional for
the admission).
The applicant’s performance may be measured by points as well.
The following documents must be attached to the application form:
•
•
•
•
•

resumé signed by applicant, including publication list
research plan signed by applicant and supervisor
Hungarian translation of M.Sc. degree
Hungarian translation from the summary of university courses taken
language certificate which proves suitable language skills (at least intermediate
level state-accredited language exam)
• signed statement of the student or an institute who pays the teaching fee each
semester
• certificate of clean criminal records
• certificate of the application fee paid
Decision regarding admission: 18th of July 2008
Number of entrances: 75-80 students with scholarship and additional 75-80 students
Tuition fee:
If the research is performed at the Faculty: 50% of the doctorate training norm /term
(was 425.000 HUF in the academic year 2007/2008)
If the research is performed outside of the Faculty: 9% of the doctorate training norm
/term (was 76.500 HUF in the academic year 2007/2008)
DoctorateSchools at the Faculty of Science and head of the schools
Faculty of Science

Biology Doctorate School

Prof. Anna Erdei

Faculty of Science

Earth Sciences Doctorate
School

Prof. Miklós Monostori

Faculty of Science

Environmental Sciences
Doctorate School

Prof. Ádám Kiss

Faculty of Science

Mathematics Doctorate
School

Prof. Miklós Laczkovich

Faculty of Science

Physics Doctorate School

Prof. Zalán Horváth

Faculty of Science

Chemistry Doctorate School

Prof. György Inzelt

Doctorate training programmes
Biology Doctorate School
School Leader: Prof. Anna Erdei CMHAS
Ecology, Conservation Biology and Systematics
Ethology
Immunology
Experimental Plant Biology
Classical, Molecular and Evolutionary Genetics
Molecular Cell and Neurobiology
Neuroscience and Humanbiology
Structural Biochemistry
Zootaxonomy, Animal Ecology and Hydrobiology
Theoretical and Evolutionary Biology
ChemistryDoctorateSchool
School Leader: Prof. György Inzelt
Analitical Chemistry, Colloid- and Environmental Chemistry, Electrochemistry
Synthetic Chemistry, Material Science and Biomolecular Chemistry
Theoretical and Physical Chemistry, Structural Chemistry
Earth Sciences Doctorate School
School Leader: Prof. Miklós Monostori
Geography and Meteorology
Geology and Geophysics
Cartography
Environmental Sciences Doctorate School
School Leader: Prof. Ádám Kiss
Environmental
Environmental
Environmental
Environmental

Biology
Physics
Chemistry
Earth Sciences

Mathematics Doctorate School
School Leader: Prof. Miklós Laczkovich, MHAS
Theoretical Mathematics
Applied Mathematics
Physics Doctorate School
School Leader: Prof. Zalán Horváth, CMHAS
Material Science and Solid State Physics
Particle Physics and Astronomy
Statistical Physics, Biological Physics and Physics of Quantum Systems

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
Doctorate Programmes
Sociology
Social Politics
Head of the School: Professor Dénes Némedi
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, room 7.98.
Tel: +36-1-209-0555/6847
Fax: +36-1-372-2912
Application deadline: 1st May
Date of the entrance examination: Between 1st and 15th of June
Vera Szabari administrator
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, room 7.98.
Tel: +36-1-209-0555/6847
Fax: +36-1-372-2912
E-mail: szvera@yahoo.com
Homepage: http://tatk.elte.hu
Admission requirements
The successful applicant must have an M.A. degree in Social Science, and a good
command of English.
The following documents must be attached to the application form:
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae (1-2 pages) in English with original (not copied) signature and
publication list
research plan signed by applicant and supervisor
a letter of recommendation in English from a qualified supervisor is welcome,
though it is not prerequisite for the application.
list of university courses taken
language certificate which proves suitable English language skills (at least
intermediate level state-accredited language exam)

Tuition fee:
Application fee (covers the administration costs of the application procedure, not
refundable): 40 EUR
Tuition fee 1500-2200 EUR per semester.
Students must have a passport valid for at least a year from the beginning of the
academic year, and visa if required.

