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SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
A felvételi pontrendszer
(a Doktori Iskola működési szabályzatának 3. melléklete alapján)
A DIT a doktori képzésre jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint értékeli, és a
pontozás alapján (maximum 100 pont) sorrendet határoz meg.
I. A magyar felsőoktatási rendszerben diplomát szerzők felvételi eljárásában
pontok
1. A diploma (mesterképzés vagy osztatlan képzés) átlaga

0 - 20
4,80-5.00

20

4,50-4,79

15

4,00-4,49

10

3,00-3,99-ig

5

3,00 alatt

0

2. További (második, harmadik) idegen nyelv ismerete

0 - 15

(A felvétel feltételét jelentő egy középfokú, „C” típusú, élő idegen nyelvből tett
nyelvvizsga mellett más nyelvből vagy nyelvekből tett további, legalább középfokú állami
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga)
a) két középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy egy felsőfokú„C” típusú állami vagy
ezzel egyenértékű nyelvvizsga

15

b) egy középfokú „C”típusú, vagy egy „A” vagy „B” típusú felsőfokú állami vagy ezzel
egyenértékű nyelvvizsga

10

c) egy középfokú „A” vagy „B” típusú állami vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga

7

3. Igazolt kezdeti tudományos/szakmai eredmények

0 - 35

a) Megjelent vagy megjelenésre igazoltan elfogadott tudományos közlemények
(a közlemények számától, jellegétől, terjedelmétől, a megjelenés helyétől, a közzététel
nyelvétől függően)

1-20

b) Tudományos diákköri tevékenység (állam- és jogtudományi, társadalomtudományi
vagy politikatudományi szekció)
- országos tudományos diákköri konferencián (OTDK) I.-III. helyezés
vagy különdíj

20

- helyi (kari) tudományos diákköri konferencián I.-III. helyezés

10

- diákköri dolgozattal részvétel helyi vagy országos tudományos
diákköri konferencián

7

- opponencia országos tudományos diákköri konferencián (OTDK)
1

7-20

3
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c) demonstrátori tevékenység (legalább egy félév)

5

d) egyéb elismert tudományos tevékenység (pl. részvétel tudományos pályázaton)

1-5

4. A kutatómunkára való alkalmasság, szakmai intelligencia és tájékozottság

0 - 30

II. Nem a magyar felsőoktatási rendszerben diplomát szerzők felvételi eljárásában
A felvételi bizottság az alábbi, azonos szempontok szerint mérlegeli a nem a magyar felsőoktatási
rendszerben végzett felvételizők teljesítményét, és alakítja ki a felvételi pontszámot (maximum
100 pont).
pontok
1. A mesterképzésen vagy osztatlan képzésen szerzett diplomának megfelelő
külföldi diploma minősítése

0 - 20

2. További (második, harmadik) idegen nyelv ismerete

0 - 15

3. Igazolt kezdeti tudományos/szakmai eredmények

0 - 35

4. A kutatómunkára való alkalmasság, szakmai intelligencia és tájékozottság

0 - 30

2

