GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FELVÉTELIZŐKNEK
10 LÉPÉSBEN
1) A SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába az vehető fel, aki
o mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett fokozattal rendelkezik, vagy e
képzéseken az utolsó félévét teljesíti,
o e képzések kellő szakmai előképzettséget nyújtanak ahhoz, hogy a Doktori Iskolában a
doktori képzést elvégezze (jellemzően, de nem kizárólag jogász, nemzetközi
tanulmányok, munkaügyi és társadalombiztosítási, politológia, vagy igazgatási
szakokról várunk jelentkezőket);
o legalább egy középfokú, „C” típusú államilag elismert [középfokú (B2 szintű)
általános nyelvi, komplex] nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű, igazolt
nyelvtudással rendelkezik;
o a Doktori Iskola által meghirdetett kutatási témára, vagy egyedi, a Doktori Iskola
valamely témavezetője által elfogadott kutatási témára jelentkezik.
2) Amennyiben az alapfeltételeknek Ön megfelel, tájékozódjon a doktori képzésről, a képzési
tervről, majd ennek nyomán a következő döntéseket kell hoznia:
o állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre jelentkezik (egyszerre mindkettő is
megjelölhető);
o ha önköltséges képzésre jelentkezik, nappali vagy levelező rendszerű képzésben kíván
részt venni (a költségtérítés összege eltérő a kétféle tagozaton);
o magyar vagy angol nyelvű képzésre jelentkezik (az utóbbin lényegesen magasabb a
költségtérítés összege, erre elsősorban külföldi hallgatókat várunk);
o ki kell választania a kutatási témát, melyre jelentkezik.
Ha már jelentősebb tudományos előélete van, egyéni felkészülőként is csatlakozhat a doktori
képzéshez, mely költségtérítéses képzési forma (erre l. külön tájékoztatót).
3) Amennyiben a Doktori Iskola által meghirdetett kutatási témára jelentkezik, keresse meg a
témát meghirdető oktatót, és szerezze be a támogató nyilatkozatát.
4) Amennyiben egyedi kutatási témával kíván jelentkezni, keresse meg a Doktori Iskolában
azt az oktatót, aki ezen a területen szaktudással rendelkezik, és szerezze be a támogató
nyilatkozatát. (A Doktori Iskola szükség esetén segítséget nyújt, hogy az egyedi kutatási
témához a jelentkező megtalálja az jövőbeni témavezetőt.)
5) Figyelje a SZTE Doktori Intézet honlapján, illetve az országos doktori felvételi
tájékoztatóban megjelentetett pályázati kiírást és a jelentkezési határidőt! (A kiírás évente
november és április hónapban jelenik meg).
6) A doktori képzésre jelentkezni online lehet, az ún. MODULO-rendszerben. Kövesse az
SZTE Doktori Intézet honlapján a felvételire vonatkozó iránymutatásokat, és annak
megfelelően a pályázatát, az előírt mellékletekkel együtt, határidőben nyújtsa be.
7) A felvételi pályázathoz csatolandó dokumentumok, a pályázat kellékei:
o kitöltött jelentkezési lap,
o szakmai önéletrajz,

o az egyetemi leckekönyv másolata,
o mesterképzésben szerzett fokozatot igazoló végzettség (diploma) másolata,
o idegen nyelvismeretet igazoló okmány másolata (legalább középfokú C típusú
nyelvvizsga),
o kutatási témavázlat,
o a témavezető támogató nyilatkozata.
8) Tanulmányozza a felvételi során alkalmazott értékelést, illetve pontozási módszert
(elérhető a Doktori Iskola honlapján, illetve a doktori képzésre vonatkozó szabályzatokban).
9) Ha megkapja az értesítést a felvételi elbeszélgetésre, jelenjen meg a kijelölt helyen és
időpontban! (A felvételi vizsga célja a jelentkezők szakmai ismereteinek és szakmai
intelligenciájának felmérése, valamint tájékozódás jövendő doktori munkájával kapcsolatos
elképzeléseikről, eddigi tudományos jellegű tevékenységükről, nyelvismeretükről.) A felvételi
bizottság dönthet úgy, hogy felvételi elbeszélgetés nélkül, a benyújtott felvételi anyag alapján
dönt a felvételről.
10) A felvételi bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, és javasolja vagy nem javasolja
a felvételüket. A döntést az SZTE Társadalomtudományi Doktori Tanácsa hozza meg. A
döntésről a Doktori Iskola értesíti a felvételizőt.

