Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Doktori és Habilitációs Iroda
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
Tel: 1/235-3036
Intézményi azonosító: FI79633

ÁLTALÁNOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2020-AS DOKTORI FELVÉTELI ELJÁRÁSHOZ
Irodalomtudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola,
Történelemtudományi Doktori Iskola

Tudományterület:
bölcsészettudományok, társadalomtudományok
A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek
Titkárság: Doktori és Habilitációs Iroda
Cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. emelet 102-es szoba
Dr. Kiss Kornélia irodavezető: 06 (1) 327-5909
E-mail: kiss.kornelia@btk.ppke.hu
Mocsári Andrea oktatásszervező: 06 (1) 235-30-36/3501-es mellék
E-mail: mocsari.andrea@btk.ppke.hu
Subicz Katalin oktatásszervező: 06 (1) 235-30-366/3502-es mellék
E-mail: subicz.katalin@btk.ppke.hu
Honlap: https://btk.ppke.hu/kepzeseink/doktori-kepzesek-ph-d-es-habilitacio
Doktori képzési programok, témák
http://www.doktori.hu
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Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A jelentkezési lapot elektronikus formában
a kiss.kornelia@btk.ppke.hu , a mocsari.andrea@btk.ppke.hu és a
subicz.katalin@btk.ppke.hu címekre (mindháromra) kérjük elküldeni.
A jelentkezési lap igénylése: letölthető a doktori képzés honlapjáról
A felvételi eljárás díja: 9.000,- Ft.
A díjat az egyetem következő számlaszámára kell befizetni:
11707024-20433873 (OTP). A közleménybe, kérjük, az alábbi adatokat írják:
név, „doktori felvételi eljárási díj”.
Jelentkezési időszak: 2020. június 30-ig
A pályázathoz elektronikusan csatolandó dokumentumok:












jelentkezési lap;
egyetemi oklevél fénymásolata;
nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (adott esetben ez a diploma);
szakmai önéletrajz;
tématerv;
publikációs jegyzék;
hatósági erkölcsi bizonyítvány, külföldi állampolgárok esetében az ezt
pótló igazolás (aki erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört lát el,
ennek munkahelyi igazolása);
eljárási díj befizetésének igazolása;
szakmai ajánlás a tudományterület elismert képviselőjétől;
hozzájáruló nyilatkozat a választott témavezetőtől (lehet kinyomtatott email üzenet is)

A felvétel követelményei és feltételei
A felvétel követelményei és feltételei:


legalább jó rendű, egyetemi végzettséget tanúsító oklevél,
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egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (vagy azzal egy
tekintet alá eső) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsgabizonyítvány.

Az értékelés szempontjai:
A jelentkezők rangsorolása egységes pontrendszer segítségével történik, a
következő értékelési szempontok szerint:
a) summa cum laude oklevél: 5 pont,
b) tudományos tématerv (4-5 oldal, hivatkozásokkal): max. 5 pont,
c) felvételi vizsga eredménye: legfeljebb 60 pont,
d) igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl.: TDK-dolgozat, publikáció, nem
publikált kéziratos tanulmány): max. 20 pont,
e) a jelentkezési feltételként megadotton felüli nyelvismeret: max. 10 pont.
A felvételi vizsga időpontja: 2020. július 15-ig
A felvételi döntés időpontja: 2020. augusztus 15-ig
Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés
Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk:
Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a
költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a
doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatásról szóló törvény, külön
jogszabályok és az egyetem doktori szabályzata határozza meg.
Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok a magyar nyelvű
képzéseken 200.000 Ft/félév költségtérítést fizetnek.
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