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Az ELTE Szociológia Doktori Iskola 

minőségbiztosítási szabályzata és eljárásrend 2019 - 20241 

 

Jóváhagyta az EDT 8.4. számú határozata (2019. 11.21) 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

A Szociológia Doktori Iskola (DI) célja, olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi 

tudományos és oktatói karrierhez vezető úton, valamint a gyakorlatban már dolgozó 

szakemberek segítése tapasztalataik tudományos szintű feldolgozásában, akik a társadalmi 

jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, 

szélesebb gazdasági, társadalmi és szociális kontextusaiban, módszertani megközelíthetőségük 

sokféleségében képesek látni és vizsgálni; képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat 

eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben 

történő megjelenítésére, illetve kutatási eredményeiket alkalmazni a társadalom hasznára. A 

program felkészíti a hallgatókat a tudományos fokozat megszerzésére, magas színvonalú 

kutatási-oktatási és gyakorlati tevékenység folytatására - mindezt tartalmi és formai 

összhangban a tudományos képzés nemzetközi sztenderdjével.  

A DI mindennapi működésében toleranciát és nyitottságot valósít meg. Kívánatosnak tartja a 

sokszínűséget, tiszteletben tartja az emberi méltóságot és az emberi jogokat.  

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Doktori Tanácsa  

az Egyetemi Doktori Szabályzat 6. § r) pontjában szabályozott hatáskörében,  

az Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsa (a továbbiakban: TTDT), az ELTE TáTK 

Kari Tanácsa és Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottsága véleményének 

figyelembevételével,  

az ELTE Szenátusa által 2016. október 24-én elfogadott Egyetemi Minőségfejlesztési Program 

és az ELTE Minőségügy Kézikönyve alapján 

– figyelemmel a Programban kinyilvánított alapértékekre (minőség, értékőrzés, értékteremetés, 

nyitottság, átláthatóság, tolerancia, kiszámíthatóság), valamint az Országos Doktori Tanácsnak 

a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításáról közzétett ajánlásában felsorolt elvekre 

(szakmai kontroll, nyilvánosság, visszacsatolás, egyéni felelősség, dokumentálás)  

– az ELTE Szociológiai Doktori Iskola 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó 

minőségbiztosítási szabályzatát az alábbiakban hagyja jóvá:  

 

A minőségbiztosítási szabályzat normatív alapjai, a minőségbiztosítás céljai 

 

                                                 
1  A Minőségbiztosítási szabályzat elkészítésében figyelembe vettük a MAB akkreditációs útmutatóját és az 

Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG 2015) dokumentum 

lefontosabb és releváns elvárásait és ajánlásait. A Minőségbiztosítási Szabályzat elkészítésében ugyancsak 

figyelembe vettük az ELTE TáTK Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottságának és a 

doktorandusz önkormányzatának (DÖK) javaslatait. 
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Az ELTE Szociológiai Doktori Iskola (a továbbiakban: Doktori Iskola) minőségbiztosítási 

terve – az ELTE Minőségfejlesztési Programjában meghatározott törvényesség elvének 

megfelelően – a nemzeti felsőoktatási törvényről szóló 2011. évi CCIV. törvény és a doktori 

iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.19.) Korm. 

rendelet alapján, az ELTE Szenátusának a CXCIV/2016. (VI.27.) Szen. sz. határozatával 

elfogadott az ELTE SZMSZ II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 6. mellékletét képező 

Egyetemi Doktori Szabályzat, ezen belül a Kari Doktori Szabályzat és a Doktori Iskola 

Működési Szabályzatában rögzített, a doktori képzés és fokozatszerzés minőségét garantáló 

szabályokon alapul. Ezektől a szabályoktól eltérni nem lehet, maradéktalan betartásukat az 

Egyetemi Doktori Tanács folyamatosan ellenőrzi.  

A minőségbiztosítás célja 

 

A DI vezetése, minden oktatója és nem-oktató munkatársa elkötelezett a minőségközpontú 

oktatás-kutatás és hallgatói szolgáltatások megvalósításában. A minőségügyi tevékenység fő 

célja olyan szabályozott folyamatok kialakítása, amelyek bevonják, érdekeltté teszik a DI 

közösségének minden tagját az oktatás-tanulás és kutatás és szolgáltatások széles értelemben 

vett feltételeinek, folyamatainak és eredményességének, valamint a hallgatóknak nyújtott 

szolgáltatásoknak a folyamatos fejlesztésében, védik a Kar és a DI küldetésnyilatkozatában 

megfogalmazott értékeket, átláthatóvá teszik a DI működését és rendszeresen értékelik a 

tevékenységét. 

 

A TTDT minden tanévben megfogalmazza konkrét minőségfejlesztési céljait, amelyek részét 

képezik a TáTK minőségcéljainak. 

 

Doktori képzés minőségbiztosítási szabályzata 

 

1. A képzés  

 

A doktori képzés a Szociológia Doktori Iskolában 1994 óta folyik, és a doktori iskolák 

akkreditációjakor az egyik első akkreditált doktori iskola volt.  

A Doktori Iskola programjai:  

- Szociológia doktori program (Indítás éve: 1994)  

- Interdiszciplináris társadalomkutatások doktori program (Indítás éve: 2009)  

- Szociálpolitika doktori program (Indítás éve: 1994)  

- Doctoral programme of sociology (Indítás éve: 2016)  

A programok részletes leírását, követelményeit a Doktori Iskola Képzési Programja 

tartalmazza. 

 

2. A doktori témák kiírása, a témakiírás/témavezetés értékelése 

 

A Doktori Iskola folyamatosan frissülő rendszerben a DI honlapján közzéteszi azokat az 

ajánlott kutatási témákat (https://tatk.elte.hu/felvetelizoknek/phd, 

https://tatk.elte.hu/en/doctoralschool/sociology-en/appl), amelyek segíthetik a jelentkezni 

https://tatk.elte.hu/felvetelizoknek/phd
https://tatk.elte.hu/en/doctoralschool/sociology-en/appl
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kívánókat, hogy érdeklődésüknek megfelelő kutatási témát válasszanak. A jelentkezők ettől 

függetlenül bármilyen témát választhatnak. Az ajánlott témák választásának előnye az, hogy 

ezek a TáTK oktatóinak és kutatóinak aktuális kutatásaikhoz kapcsolódnak. A doktori témák 

kiírásáról – a témakiíró tudományos tevékenységének és a témák tudományos 

megfelelőségének és teljesíthetőségének értékelésével – a Társadalomtudományi Terület 

Doktori Tanácsa (a továbbiakban: TTDT) dönt. A TTDT azokat az oktatókat javasolja 

témakiírónak, akik folyamatosan aktív kutatómunkát végeznek, azaz akiknél a témák 

meghirdetését megelőző 5 év tudományos közleményeinek mutatói jelentősen meghaladják a 

Doktori Iskola fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményeit. A tudományos 

tevékenységet a Magyar Tudományos Művek Tárában nyilvántartott és folyamatosan frissített 

adatokkal kell igazolni. 

A jelentkezési lapon a jelentkező feltünteti a témavezetésre felkért oktató nevét, akit sikeres 

felvétel esetén a programvezető jóváhagy vagy más témavezetőt is javasolhat.  

A Doktori Iskola doktori oktatási programjainak vezetői a sikeres felvételt nyert hallgatókkal 

az első szemeszter elején személyes konzultációt tartanak, melynek során röviden megbeszélik 

a választott témát, megerősítik a konzulens személyét, és abban az esetben, ha a hallgató még 

nem talált magának konzulenst, közösen megállapodnak egy konzulens személyében, aki lehet 

a TáTK oktatója és kutatója, illetve külső konzulens (magyar vagy külföldi más egyetemek, 

kutatóintézetek, illetve egyéb szakterületek szakemberei). 

A TTDT visszavonja a témakiírói/témavezetői megbízatást attól az oktatótól, aki a 

jogszabályokban, az egyetemi doktori szabályzatokban, vagy az előzőek szerinti 

megállapodásban vállalt kötelezettségeinek – önhibájából – nem tesz eleget. 

A doktori hallgatónak képzés megkezdésétől számított 3 féléven belül lehetősége van 

témavezető-váltásra. Ezt előzetesen a doktori program vezetőjével és a DI vezetőjével kell 

egyeztetnie. Az eljárás hivatalos menetét a DI működési szabályzata (14§) tartalmazza. A 

hivatalos döntés után a korábbi és az új témavezetőnek írásban kell nyilatkoznia a változásról 

a DI titkárságának. 

Amennyiben erre megalapozott indok van, a DI hallgatója kérheti társkonzulens kinevezését is. 

Erről előzetesen a doktori program vezetőjével kell egyeztetnie, majd a DI vezetőjének kell 

írásban beterjeszteni, aki meghozza a végső döntést. 

A TTDT évente értékeli a kiírt témákat, és a felvételi tapasztalatok alapján, az ELTE TáTK 

Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) képviselőinek javaslatait is figyelembe véve, javaslatot 

tehet a témakiíróknak a témák módosítására, új témák kiírására. 

 

3. Felvétel a Doktori Iskolába  

 

A Doktori Iskolába való jelentkezés feltétele, hogy a társadalomtudomány és a szociális képzés 

területén mester egyetemi (MA) oklevéllel rendelkezzen, és egy, a Kari Doktori Szabályzatban 

felsorolt világnyelvből szerzett B2 szintű (korábban középfokú C típusú) nyelvvizsgát 

igazoljon. A jelentkező közepes és rite minősítésű diplomával csak akkor vehető fel, ha 

nemzetközi szakmai versenyen vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. 
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helyezést ért el, vagy a jelentkezést megelőző publikációs tevékenysége igazolja a tudományos 

munkára való képességét. (A jelentkezés űrlapja a függelékben 1.sz.) 

A felvételi eljárás programok szerint zajlik. A felvételi bizottságokat a TTDT hagyja jóvá. A 

felvételi bizottságok vizsgálják a jelölt kutatási tervét, annak megvalósíthatóságát, valamint 

azokat a feltételeket, amelyek a kutatóhelyen szükségesek a kutatási program teljesítéséhez. A 

felvételre csak akkor kerülhet sor, ha a Doktori Iskola (belsős vagy külsős szakemberek 

segítségével) tudja biztosítani mind a megfelelő témavezetést, mind pedig a fokozatszerzés 

során szükséges szakmai segítséget és kutatóhelyi ellenőrzést. A felvételi bizottságok az 

értékelésnél figyelembe vehetik a jelentkezők korábbi tudományos tevékenységét is: korábbi 

tudományos diákköri munka során elért kiemelkedő eredményeket (nemzetközi tanulmányi 

versenyeken, OTDK-n elért helyezések), más tudományos programokban való részvételt, 

szakkollégiumi tevékenységet. Az értékelés konkrét módját a Doktori Iskola Működési 

Szabályzata tartalmazza. A felvételi vizsgáról jegyzőkönyv készül (lásd a függelékben 2.sz). 

A jelentkezési űrlap és a szokásos dokumentumok (életrajz, publikációs jegyzék, motivációs 

levél, egyetemi transcipt, ajánlólevél, dokumentummásolatok) mellett a jelentkezőnek be kell 

nyújtania egy kidolgozott kutatási tervet és egy referenciamunkát is (max.  6000 szó), amely a 

pályázó korábbi munkája (pl. műhelymunka, egy értekezés rövidített változata vagy közzétett 

tudományos cikk).  

A felvételről - a felvételi bizottságok javaslata alapján – a TTDT dönt. 

Az egyéni képzésre való felvételnél felvételi feltétel, hogy a jelölt korábban már elismert 

folyóiratokban publikált tanulmányaival bizonyítsa a képzésre való alkalmasságát, és 

diplomáját legalább a képzést megelőzően három évvel szerezte. Az egyéni képzési rendre 

vonatkozó szabályokat a KDSZ 6. §-nak (5)-(8) bekezdései tartalmazzák. Az egyéni képzésre 

felvételt nyert hallgatónak a felvételt követően be kell nyújtani a publikációs (és más 

értékelhető) teljesítményeinek dokumentumait a DI-nak. A DI vezetője felkér egy 

habitusvizsgáló szakembert, aki átnézi és kiértékeli az igazolásra benyújtott anyagokat, és 

kreditpontokat rendel az egyes teljesítményekhez. Amennyiben a kreditek száma eléri a 100 

kreditet, a hallgató közvetlenül komplex vizsgára bocsátható (a sikeres komplex vizsgával 

megszerezhető 20 kredittel ugyanis teljesül a képzési és kutatási szakaszban megkövetelt 120 

kredit). Amennyiben a kreditek száma ezt nem éri el, a hallgató a konzulensével egyéni képzési 

tervet készít, amit az oktatási program vezetője és a DI vezetője erősít meg hivatalosan. 

 

4. A tanulmányi terv 

 

A doktori program hallgatói a tanulmányok négy éve alatt minden tanév elején tanulmányi 

tervet készítenek, amely tartalmazza a hallgatónak a képzési, kutatási és oktatási 

tevékenységére vonatkozó részletes tervét az adott tanévre, beleértve a tervezett publikációkat 

és konferencia szerepléseket. A leadási határidő október 15. 

A Doktori Iskola vezetője és a programok vezetői a tanév második hónapjának végéig hagyják 

jóvá a doktoranduszoknak a témavezető segítségével az egyes évekre összeállított – az illetékes 

doktori program vezetője által véleményezett – tanulmányi tervét, és ha szükséges, jelzi 
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észrevételeit a hallgatónak, illetőleg a témavezetőnek. Minden tanulmányi év végén a 

hallgatónak beszámolót kell készítenie az elvégzett munkáról, amit a konzulens aláírásával 

megerősít. (A beszámoló értékelési szempontjait lásd a függelékben 3.sz.) Ennek leadási 

határideje május 15. Ezt követően az illetékes doktori program vezetőjének véleménye alapján 

fogadja el (vagy elutasít el) a beszámolót a Doktori Iskola vezetője. A Doktori Iskola vezetője 

elsősorban az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített adatok alapján folyamatosan 

nyomon követi a doktoranduszok tanulmányi előmenetelét és kutatómunkáját. 

 

5. A doktori képzési program  

 

A doktori programok teljesítésének követelményeit, a képzés struktúráját és a kurzusok 

tematikáit a DI képzési programja tartalmazza. A tárgyak tematikái legalább háromévenként 

felülvizsgálandók. Minden tematikától elvárás, hogy tartalmazzon olyan hazai és nemzetközi 

tanulmányt, amelyet az elmúlt 5 éven belüli publikáltak. A képzési program szerves részét 

képezik azok a kutatási munkát megalapozó "segédtudományok", amelyek segítik a hallgatók 

publikációs tevékenységét (pl. irodalomkutatás, hivatkozáskezelő programok használata, 

nemzetközi publikációval kapcsolatos ismeretek átadása stb.) A tematikák felújításáról a TTDT 

dönt.  

A képzési program módosításáról – az ELTE EDT javaslata alapján – az ELTE Szenátusa dönt.  

A doktori programok aktuális órarendjét a programok vezetői állítják össze minden félévben. 

Ezek követik a képzési tanterv elvárásait. A programok vezetői kérik fel az előadókat.  

Ezt követően a négy program vezetője egyeztet arról, hogy melyik órákat javasolja a többi 

program hallgatói számára – annak érdekében, hogy a programok órakínálatának egy része 

minden hallgató számára elérhető legyen.  

A DI hallgatója, amennyiben doktori kutatása és disszertációja megkívánja, felvehet a DI 

kurzuskínálatán kívüli órákat is, akár a TáTK BA vagy MA órakínálatából, akár az ELTE más 

karainak, illetve más egyetemek órái közül. Ennek előfeltétele, hogy a konzulens javasolja, 

illetve támogassa az órafelvételt.  Az órafelvétel igényét a konzulens támogató aláírásával be 

kell nyújtani a képzési program, illetve a DI vezetőjének, engedélyezésre. Az óra teljesítését 

követően a végzést igazoló dokumentumokat (a tanár értékelése, a kurzus leírása) be kell 

nyújtani a DI vezetőjéhez, a kredit teljesítését pedig a TáTK Tanulmányi és Kreditátviteli 

Bizottság igazolja.  

 

6. A képzésben részt vevő oktatók 

 

A doktori programok tantárgyait a Doktori Iskola 2016 szeptemberétől induló doktori 

programjának képzési terve határozza meg. (A 2020-ban jelentkezők esetében a 2019-ben 

módosított képzési terv lesz érvényben).  

A kötelező és választható órák oktatói részben a Társadalomtudományi Kar kiemelkedő 

tudományos tevékenységet folytató oktatói, részben más, magyar és külföldi előadók. Az 

https://tatk.elte.hu/bizottsagok/tanulmanyi
https://tatk.elte.hu/bizottsagok/tanulmanyi
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előadásprogram összeállítása során kiemelt cél a társadalomtudományok (annak részeként a 

szociálpolitika) legfrissebb hazai és külföldi tudományos eredményeinek közvetítése a 

hallgatók számára.  

Kitűzött cél, hogy minden szemeszterben szerepeljen a DI kurzus-kínálatában legalább két 

külföldi professzor, illetőleg nemzetközi kutatóintézetek, szakmai műhelyek tudományos 

munkatársai által tartott kurzus. A külföldi előadók személyére és az előadás témájára – a Kar 

nemzetközi kapcsolatait is felhasználva – a dékán, a nemzetközi dékánhelyettes, és a Doktori 

Iskola törzstagjai/témavezetői, valamint a DI, illetve a programok vezetői tehetnek javaslatot.  

 

7. Számonkérés 

 

A képzési és kutatási szakaszban a számonkérés alapvető dokumentuma a hallgató által a tanév 

elején készített tanulmányi és kutatási terv és a tanév végén készített beszámoló.  

 

A tanulmányi munka számonkérése az aktuális HKR szabályai szerint történik. A 

kurzusleírások a szemeszter indulásakor elérhetők az online NEPTUN és COOSPACE oktatási 

felületen. A kurzusleírások tartalmazzák az óra célját, a félév tematikáját, a feldolgozandó 

szakirodalmat, és az óra teljesítésének követelményeit. Az oktatók folyamatosan frissítik 

tematikájukat.  

 

A kutatási tevékenység számonkérése a tutori konzultáció, a doktori (professzori) szeminárium 

és a hallgató által a tanulmányi és kutatási terv megvalósítására vonatkozó beszámoló alapján 

történik.  

 

8. Komplex vizsga 

 

A doktori képzés minőségbiztosításának egyik legfontosabb garanciája a komplex vizsga 

letétele. A komplex vizsgára jelentkezéshez a témavezető írásban értékeli a hallgatónak a 

képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményét, és állást foglal a komplex vizsgára 

bocsáthatóságról. (A jelentkezés formanyomtatványa a függelében 4.sz.) 

 

A komplex vizsga során a vizsgázó számot ad szakirodalmi ismereteiről, előadás formájában 

beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszára 

vonatkozó kutatási tervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredmények 

publikálásának ütemezését.  

 

A komplex vizsga szakmai bizottsága értékeli a hallgatónak az előrehaladását az első ciklus 

során végzett kutatómunkája, a véglegesített kutatási terve, és a vizsgára benyújtott disszertáció 

fejezete alapján, továbbá állást foglal arról, hogy reálisnak látja-e, hogy   a hallgató a következő 

két év során be tudja fejezni a kutatását és magas színvonalú disszertáció készül majd. 

 

A minőségbiztosítás fontos eleme, hogy a bizottság legalább három főből áll, és közülük 

legalább egy tag nem áll az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban. Ugyancsak fontos 
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eleme a minőségbiztosításnak, hogy a bizottság munkájának segítése érdekében fel kell kérni 

egy külső szakértőt, aki a vizsgázó tudományos kutatásának területén felkészült, hogy vegyen 

részt a vizsgán, és mint opponens, segítse a bizottságot a döntése meghozatalában. Így a 

szakmai pártatlanság és elfogultság szempontja biztosítható.  

 

A komplex vizsga értékelése kétfokozatú: „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A komplex 

vizsgáról jegyzőkönyv készül (lásd a függelékben 5.sz.) 

 

A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban 

ismételheti meg. 

 

A komplex vizsga követelményei (az elméleti és módszertani vizsga témakörei és kötelező 

irodalmai) a DI honlapján elérhetők a hallgatók számára.  

 

9. A doktoranduszok kutató munkája 

 

A társadalomtudományi kutatások – a tudományágak sajátosságai miatt – alapvetően egyéni 

kutatómunkára épülnek, illetőleg a kutatási együttműködésekben is általában jól 

körülhatárolható az egyes résztvevők egyéni kutatási területe. Ezért a Doktori Iskola kiemelt 

fontosságúnak tartja, hogy a doktoranduszok – a képzés első, képzési és kutatási szakaszában 

– személyre szóló tanulmányi tervvel rendelkezzenek, melynek része a félévekre lebontott 

részletes kutatási terv.  

A felvételi jelentkezéskor benyújtott kutatási tervet a doktori hallgatók az első év során 

véglegesítik. Ehhez a témavezetővel való közös munka mellett a doktori / professzori 

szemináriumok nyújtanak segítséget. 

A hallgatóknak – amennyiben a kutatási téma igényli - a témavezető és a doktori program 

vezetője az adott témakör speciális vonatkozásaival foglalkozó kutatókkal való konzultációkat 

javasolhat.  

A doktoranduszok kutatómunkáját és publikációs tevékenységét a Kar kutatási és utazási 

pályázatai is segítik.  

A képzés második – kutatási és disszertációs – szakaszában a kutatómunkát a komplex vizsgán 

értékelt kutatási terv alapozza meg. A kutatási dokumentáció írásbeli értékelése tartalmazza a 

kutatási terv értékelését is, összevetve az első négy félév kutatási beszámolójában szereplő 

eredményekkel, és ennek alapján véleményezik a terv megvalósíthatóságát a képzés második 

ciklusában.  

A Doktori Iskolában – a tanulmányi és kutatási követelmények teljesítésén túl – az 

abszolutórium kiállításának a feltétele, hogy a doktorandusz a kutatási témájából legalább 2, 

minimum egy-egy szerzői ív terjedelmű, nyomtatott vagy elektronikus publikációt jelentessen 

meg. Folyóirat cikkek esetében publikációként csak olyan közlemény vehető figyelembe, amely 

a a MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Szociológiai Tudományos Bizottságának 

magyar és idegen nyelvű A,B,C kategóriájú listájának megfelel. Ezek bármelyike 

http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%2520Osztaly/Doktori_Folyoiratlistva_SZTB_IX_Osztaly.xls
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beszámítandó. Ezen kívül beszámíthatók a TTDT által jóváhagyott kiegészítő listán szereplő 

folyóiratokban közölt publikációk is (Ld. Doktori Iskola / Szabályzatok / Folyóiratlista).  

http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380 

https://www.tatk.elte.hu/doktori/szabalyzatok 

 

10. Diákok bevonása a karon zajló oktatásba 

 

A DI különösen fontosnak tartja, hogy a kutatómunka mellett a doktori hallgatók oktatási 

tapasztalatokat szerezzenek. Az oktatási lehetőségek biztosítása a DI feladata.  

A DI felkéri a tanszékek vezetőit, hogy jelezzék azokat a kurzusokat, amelyek oktatásába a 

doktori hallgatók bevonására lehetőséget látnak. A doktori programok vezetői ezeket egyeztetik 

a doktori hallgatókkal.   

Továbbá a DI vezetője minden évben felméri a hallgatók kurzusjavaslatait, bekéri a javasolt 

órák tematikáit. Ezt a kínálatot s DI vezetője értékeli ki, és a lista alapján javaslatot tesz a TáTK 

oktatási dékánhelyettesének, hogy a kereslet és kínálat összeegyeztetésével a Kar tegye 

lehetővé minél több óra megtartását. A kínálati listát megkapják a TáTK szakigazgatói, és ők 

döntik el, hogy a saját programjukban melyik kurzusjavaslatot tudják részben vagy egészében 

beilleszteni. A DI csak olyan oktatási lehetőségeket támogat, ahol a tárgyfelelős vállalja, hogy 

rendszeres konzultációt biztosít az oktatást végző doktori hallgatóval. 

A harmadik eljárás, amikor egy tanár (gyakran a hallgató konzulense) felkínálja azt a 

lehetőséget, hogy a hallható oktatási asszisztensi munkát végezzen, és ezen belül bizonyos 

előadásokat a félév során a PhD hallgató tartson meg. 

Végül a DI támogat minden olyan javaslatot, amikor a doktori hallgató az oktatói 

kötelezettségeit a TáTK-án kívül, más felsőoktatási intézményben teljesíti, és ezt elismeri 

kreditnek. 

A tudományos és oktatási kreditek elismertetését a hallgatóknak kell kezdeményeznie (ennek 

formanyomtatványát lásd a függelékben 6.sz.). A kreditszámítást és a teljesítményekre adható 

krediteket a DI Képzési Program tartalmazza, és a konzulens, illetve a doktori iskola vezetője 

igazolja.  

 

11.  Támogatások és hallgatói szolgáltatások 

 

A ELTE Társadalomtudományi Kara, valamint a Doktori Iskola a doktoranduszok kutató 

munkájához az alábbi támogatásokat nyújtja:  

- A doktori programok évente lehetőleg kétnyelvű (magyar és angol nyelvű) doktorandusz 

konferenciát rendeznek, ahol a doktori programok aktív hallgatói és az öt éven belül 

abszolutóriumot szerzett volt hallgatók tarthatnak előadásokat. Az Interdiszciplináris 

tásdalaomkotatások program hallgatói minden tanév végén tartanak egy évzáró 

konferenciát.  

http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380
https://www.tatk.elte.hu/doktori/szabalyzatok
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- Az Interdiszciplináris társadalomkutatások program minden félévben egy teadélután 

formájában meghív előadókat a legkülönfélébb területekről (tudomány, üzleti élet, 

kultúra, igazgatás, civil szektor) stb., hogy mutassák be munkájukat, életpályájukat, a 

szakterületük legfontosabb jellemzőit. 

- A doktorandusz konferenciák  előadásainak írásos változataiból válogatott évkönyveket 

szerkesztünk „Kötőjelek” illetve „Hyphens”  https://tatk.elte.hu/content/koto-jelek-

aktualis-evkonyv.t.2770, címmel, és elektronikus úton, a kari honlapon közzétett 

kötetekben publikáljuk. A kötetekbe csak szakmai bírálók javaslata alapján kerülhetnek 

be a hallgató tanulmányai. 

- A Kar pályázati úton elnyert forrásokból támogatást nyújt doktoranduszoknak is 

szakkönyv-beszerzéshez; külföldi tanulmányútjaikhoz vagy konferencia 

szerepléseikhez, idegennyelvű szövegeik nyelvi lektorálásához, kisebb kutatási 

feladataik költségeinek fedezéséhez.   

- A 2016/2017. tanévtől áll rendelkezésre az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében 

nyújtott ösztöndíj támogatás aktív hallgatók és doktorjelöltek részére.  

 

- Emellett a Szociológiai Doktori Iskola az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 sz. 

projekt keretében támogatja többek között az idegen nyelvű kurzusok fejlesztését, 

vendég professzorok meghívását, PhD hallgatók és a tehetséggondozás területén aktív 

oktatók számára külföldi és belföldi tudományos konferenciákon való részvételt, 

kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakítását (a projekt lezárul: 2021. 

augusztus 31-én). 

 

- A doktoranduszok igényeinek megfelelően a DI lehetőségei szerint folyamatosan 

biztosítja a hallgatók kutatásaihoz szükséges, elsősorban külföldi szakirodalom 

megvásárlását, melyek a kari könyvtárban elkülönített helyen kerülnek tárolásra. Az 

Egyetemi Könyvtár több szakirodalmi adatbázishoz ingyenes hozzáférést biztosít (pl. 

JSTOR digitális folyóirattár).  

 

- A Szociológia Doktori Iskola hallgatóinak rendelkezésére áll egy doktorandusz szoba, 

amelyben 2 db számítógép, nagy teljesítményű nyomtató, valamint szintén nagy 

teljesítményű fénymásológép és 1 scanner áll a hallgatók rendelkezésére. 

 

- A TÁTK használatában lévő 3 oktatásra használt számítógépterem biztosíthatja oktatói 

kérésre a Szociológia Doktori Iskola oktatásában szükséges módszertani képzés 

infrastrukturális hátterét. A Doktori Iskola 3 saját projektorral is rendelkezik, így mind a 

négy programban párhuzamosan lehet használni. 

 

- 2010 óta a DI konzorciumi tagként részt vesz az európai szinten működő Sess.EuroPhD 

(The European PhD in Socio-Economic and Statistical Studies) programban. Ennek 

keretében a DI kiemelt hallgatói számára lehetőség nyílik európai doktori diploma 

megszerzésére. https://tatk.elte.hu/en/content/sess-europhd.t.7028?m=372 Ez 

lehetőséget ad a diákjaink számára nemzetközi PhD tapasztalatszerzésre, 

https://tatk.elte.hu/content/koto-jelek-aktualis-evkonyv.t.2770
https://tatk.elte.hu/content/koto-jelek-aktualis-evkonyv.t.2770
https://tatk.elte.hu/en/content/sess-europhd.t.7028?m=372
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kapcsolatteremtésre, a nemzetközi PHD kutatási és disszertáció sztenderdek 

elsajátítására 

A pénzügyi támogatások esetében kari vagy DI szintű eseti bizottságok értékelik ki a 

pályázatokat. 

 

Doktori fokozatszerzés  

 

12. A PhD fokozatszerzés publikációs követelményei 

 

A doktori eljárás megindítása akkor kérelmezhető, ha a pályázó rendelkezik az értekezés 

témakörébe tartozó legalább kettő, az adott a szakterület által rangosnak tartott, lektorált 

tudományos folyóiratban, tanulmánykötetben megjelent, külföldi megjelenés esetén közlésre 

már elfogadott tanulmánnyal. A megjelent közlemények adatainak szerepelnie kell az MTMT 

adatbázisában. 

 

A 2016 előtti képzési rendben végzettek esetén a doktori eljárásban a doktori értekezést a 

szigorlati és a bíráló bizottság tagjai (az új képzési rend szerint csak bíráló bizottság van) kapják 

meg elektronikus formában, az értekezés nyomtatott változata pedig az eljárás egész időtartama 

alatt megtekinthető a Doktori Iskola adminisztrációjának irodájában. A téziseket a nyilvános 

vita meghirdetésekor közzétesszük a www.doktori.hu honlapon. 

 

Az értekezés nyilvánosságát biztosítja, de egyúttal a doktorjelölt szerzői jogait is védi, hogy az 

értekezést a doktori eljárás megindításakor fel kell tölteni az ELTE Digitális Tudástárba 

(EDIT). Ez egyúttal biztosíték arra is, hogy az értekezés a doktori eljárás során már nem 

változtatható meg. A doktori értekezés nyilvánossá tételét – a sikeres fokozatszerzést követően 

– az Egyetemi Könyvtár biztosítja, részben a nyomtatott példány megőrzésével és a könyvtári 

olvasás lehetőségével, részben oly módon, hogy nyilvánosan olvashatóvá teszi az értekezés 

EDIT-be feltöltött szövegét, és egyúttal megteremti az MTMT-vel való adatkapcsolatot.  

 

13. Fokozatszerzési eljárás 

 

Azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat a 2016/17-es tanévben vagy azután kezdték a 

fokozatszerzési eljárás a kutatóhelyi vitán elhangzottak beépítését követően, az elkészült 

értekezéssel kezdeményezhető. A benyújtás feltételei a következők: 

A második nyelvtudás igazolható nyelvvizsga-bizonyítvány, lektorátusi nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű bizonyítvány bemutatásával. A második nyelvtudást igazoló dokumentumot 

legkésőbb a nyilvános vita megszervezése előtt két hónappal be kell mutatni.  

A disszertáció védésre bocsátásának feltétele minimum két olyan szaktudományos publikáció, 

amely szorosan kapcsolódik a disszertáció témájához. Ebből az egyik lehet társszerzős 

publikáció, ahol a doktorjelölt az első szerző. 

http://www.doktori.hu/
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A 2016/2017. tanévet megelőzően beiratkozottakra és a doktorjelölti jogviszonyban állókra a 

beiratkozásukkor, illetőleg a doktorjelölti jogviszony létesítésekor hatályos jogszabályokat, 

egyetemi és kari doktori szabályzatokat kell alkalmazni.   

 

14. Kutatóhelyi vita 

A kutatóhelyi vita célja, hogy a disszertáció első teljes változatát egy, a hallgató által 

összeállított szakmai közösség megvitassa, és konstruktív kritikáival segítse a disszertáció 

végső befejezését. A kutatóhelyi vitára minden esetben meg kell hívni a Kar valamennyi 

oktatóját, és lehetőség szerint a többi szociológiaiképzést folytató felsőoktatási intézmény 

társtanszékének és a szociológiaikutatással foglalkozó kutatóintézeteknek a képviselőit. A 

munkahelyi vitára fel kell kérni két szakértőt, az anyag opponálására, Az opponenseknek 

nyilatkozniuk kell, hogy az értekezés alkalmas-e, ill. milyen módosításokkal alkalmas a doktori 

eljárásra bocsátásra (vagy az eljárás folytatására). A kutatóhelyi vitán elhangzott észrevételeket 

és a nyilatkozatokat jegyzőkönyv rögzíti. (A kutatóhelyi vita jegyzőkönyvét lásd a függelékben 

7.sz.) 

 

15. Védés 

 

A doktori eljárásban közreműködő testületek összetételét, az intézményi belső tagok és a külső 

közreműködők arányát (legalább 1/3 külső tag), valamint az összeférhetetlenségi szabályokat 

az Egyetemi Doktori Szabályzat és a Kari Doktori Szabályzat részletesen előírja. E szabályoktól 

semmilyen indokkal nem lehet eltérni. A bíráló bizottságra a programvezető tesz javaslatot és 

a TTDT fogadja el.  (A védésre való jelentkezés formáját lásd a 8. függelékben)   

A nyilvános vitát a www.doktori.hu honlapon kívül a Doktori Iskola honlapján, és kari 

hirdetőtábláján is meg kell hirdetni.  

A doktori értekezést a bíráló bizottság tagjai elektronikus formában kapják meg, az értekezés 

nyomtatott változata pedig az eljárás egész időtartama alatt megtekinthető a Doktori Iskola 

adminisztrációjának irodájában. A téziseket a nyilvános vita meghirdetésekor közzétesszük a 

www.doktori.hu honlapon. 

 

Az értekezés nyilvánosságát biztosítja, de egyúttal a doktorjelölt szerzői jogait is védi, hogy az 

értekezést a doktori eljárás megindításakor fel kell tölteni az ELTE Digitális Tudástárba 

(EDIT). Ez egyúttal biztosíték arra is, hogy az értekezés a doktori eljárás során már nem 

változtatható meg. A doktori értekezés nyilvánossá tételét – a sikeres fokozatszerzést követően 

– az Egyetemi Könyvtár biztosítja, részben a nyomtatott példány megőrzésével és a könyvtári 

olvasás lehetőségével, részben oly módon, hogy nyilvánosan olvashatóvá teszi az értekezés 

EDIT-be feltöltött szövegét, és egyúttal megteremti az MTMT-vel való adatkapcsolatot.  

 

 

http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu/
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A fokozat odaítélésére a Bíráló Bizottság tagjai titkos szavazással tesznek javaslatot. A 

szavazás pontszámokban kifejezett eredményét a nyilvános vitán ki kell hirdetni, és a szavazás 

eredményét nyilvánosan meg kell indokolni. 

A nyilvános vita törvényes és szakszerű lefolytatását a TTDT ellenőrzi, és csak a 

jogszabályokban, szabályzatokban előírtak szerint lefolytatott eljárás, és pozitív bíráló 

bizottsági javaslat alapján tesz javaslatot az EDT-nek a doktori fokozat odaítélésére.   

Az EDT a doktori fokozatról szóló döntése előtt – a benyújtott dokumentumok alapján – 

ugyancsak meggyőződik a doktori eljárás szabályos lefolytatásáról, és a TTDT javaslat 

megalapozottságáról.  

 

16. Kérelem külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására 

 

A DI-ben lehetőség van külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására. A kérelmezőnek 

hitelt érdemlően kell bizonyítani a fokozat megszerzését, illetve, hogy teljesítette az oklevél 

megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelményeket. A benyújtandó dokumentumok 

körét a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C. § (1) paragrafusa pontosan meghatározza. A 

beérkezett doktori disszertációt a DI vezetője kiadja opponensnek értékelés céljából. A 

beérkezett dokumentumok és az opponensi értékelés alapján a TTDT ellenőrzi a kérelmet, és 

tesz javaslatot az EDT-nek a doktori fokozat odaítélésére.  (A honosítás iránti kérelem hivatalos 

formanyomtatványa a függelékben található 11.sz.) 

 

17. Monitorozás és a képzési program rendszeres értékelése 

 

A doktori képzés színvonala felett a Doktori Iskola vezetője, a Doktori Iskola Tanácsa és a 

TTDT őrködik. A folyamatos ellenőrzést és értékelést az alábbi jogosítványok biztosítják:  

- a TTDT tesz javaslatot a Doktori Iskola törzstagjaira; fogadja el a témakiírók/témavezető 

személyét és témakiírásokat.  

- a TTDT elfogadja és az EDT elé terjeszti a doktori iskolák éves beszámolóját;  

- a TTDT dönt a Doktori Iskolába való felvételről; 

- a TTDT dönt a komplex vizsgára bocsáthatóságról, a komplex vizsga-bizottságok 

összetételéről, a vizsgakövetelményekről; továbbá a vizsgajegyzőkönyvek és a kutatási 

dokumentációk írásos értékelése alapján ellenőrzi a vizsga lefolytatását; 

- a Doktori Iskola vezetője, a doktori programok vezetői és a Doktori Iskola Tanácsa 

figyelemmel kísérik a témavezetői munkát; és értékelik azt: ellenőrzik, hogy egy témavezetőnél 

ne haladja meg a hallgatók száma a 3-at, kiemelkedő iskolateremtő személyiségek esetén a 

MAB követelményeiben előírt 6-ot; 

- a Doktori Iskola vezetője és a doktori programok vezetői ellenőrzik és értékelik a 

doktoranduszok tanulmányi tervét és ezek teljesítésének témavezetői értékelését;  
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- a komplex vizsgán a vizsgabizottság összetétele (belső/külső tagok aránya, tudományos 

minősítésük/összeférhetetlenségi szabályok) garantálják a vizsga elméleti-szakmai magas 

minőségét, továbbá – a vizsga sikeres teljesítése esetén – a képzés második szakaszában a 

kutató munka tudományos megalapozottságát; 

- a hallgatók publikációi nyomon követhetők a MTMT adattárban.  

A monitorozás következtetéseire építve a TTDT minden évben – a beszámoló részeként – 

megfogalmazza a DI éves minőségfejlesztési céljait, amelyek részét képezik a TáTK 

minőségcéljainak is. 

 

18. Hallgatói értékelések 

 

A hallgatói vélemények és visszajelzések legfontosabb intézményes közvetítője a hallgatói 

önkormányzat (DÖK). A DI vezetője folyamatosan kapcsolatban van a DÖK demokratikusan 

megválasztott képviselőjével.  Fél évente ill. szükség esetén egyeztetnek a felmerülő 

kérdésekről, megbeszélik a doktori képzés folyó ügyeit, és javaslatokat tesznek a problémák 

megoldására.  

A másik fontos eszköz a hallgatói értékelések rendszere. A visszajelzések összességében 

alkalmasak a képzés minőségének követésére és a képzés folyamatos fejlesztésére. A doktori 

képzések esetében azonban a kérdőív alapú hallgatói értékelés kurzusszinten kivitelezhetetlen, 

mivel a szemináriumokon résztvevő hallgatók száma általában annyira alacsony, hogy 

statisztikai értelemben valid eredmények ettől nem várhatók el. Ráadásul a kis létszám esetében 

az anonimitás elve nem biztosítható, mivel a válaszadó könnyen azonosítható.  

Folyamatban van a DI működésének egészére vonatkozó kérdőív kidolgozása, amelyet a DÖK 

segítségével teszteljük majd, és amely számos területre kiterjed (oktatás, kutatás, 

adminisztráció, érdekképviselet).  

A doktori iskolában folyamatosan zajlik egy hallgatói visszajelzési rendszer. Nevezetesen, a 

négy program vezetőjének intenzív személyes kapcsolata van a hallgatókkal (amire a relatíve 

alacsony hallgatói létszám is lehetőséget kínál), A kollegiális és bizalmi elven alapuló diák-

vezető kapcsolat naprakészen veti fel azokat a kérdéseket, amelyek a doktori programok 

működésének minőségi szempontjaira vonatkoznak. A felmerülő megjegyzések, kritikák vagy 

javaslatok megjelennek azokban a döntésekben, amelyek érintik a képzési struktúrát, a 

kurzuskínálatot, vagy akár olyan személyes döntéseket, hogy kiket hívjunk meg oktatni az 

egyes programokba (vagy esetleg kiket ne). 

Nagyon fontos eleme a visszajelzéseknek, hogy szervezett keretek között félévente, de 

maximum évente legyen lehetőség az oktatási kérdéseknek a hallgatók és az oktatók közötti 

megvitatására 

 

19. Panasztételi és fellebbezési eljárások 
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A hallgatók panaszaikkal és fellebbezéseikkel a TáTK megfelelő bizottságaikhoz fordulhatnak. 

A Fegyelmi Bizottság állást foglal a kar oktatóit, kutatóit, munkatársait és hallgatóit érintő 

etikai kérdésekben. A Bizottsághoz a Kar minden dolgozója és hallgatója panasszal fordulhat. 

A Bizottság a dékán kérésére a Hallgatói Követelményrendszer előírásai alapján közreműködik 

fegyelmi vizsgálatok lefolytatásában.  

A Kari Etikai Bizottsága jár el az ELTE Etikai Kódex előírásait megsértő egyetemi polgárral 

szemben.  

 

A hallgatóknak a tanulmányaikkal kapcsolatos ügyeikkel és panaszaikkal a Kar Tanulmányi és 

Kreditátviteli Bizottságához fordulhatnak.  

 

A DI lehetőséget nyújt fogyatékossággal élő hallgatói számára arra, hogy különböző formákban 

segítséget kapjanak egyetemi tanulmányaik sikeres befejezéséhez. A segítség igénybevételéhez 

az érintett hallgatóknak regisztrálniuk kell a kar fogyatékosügyi koordinátoránál.  

 

20. Rendszeres külső minőségbiztosítás 

 

A DI kiemelten fontosnak tartja a PhD program külső szakmai véleményezését és azt, hogy 

munkánkra vonatkozóan külső visszacsatolásokat kapjunk, közvetlen vagy közvetett formában. 

A DI folyamatos szakmai kapcsolatban áll a szakterület legfontosabb intézményeivel és 

szakembereivel. Szoros az együttműködésünk a Corvinus Egyetem Szociológiai Doktori 

Iskolájával (akikkel kölcsönös megállapodás allapján támogatjuk hallgatóink részvételét 

egymás programjaiban), de hasonlóan szoros a kapcsolatunk Debrecennel, Péccsel, Miskolccal. 

Partnerségi szerződésünk van a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetével, ahol 

rendszeresen konferenciákat szervezünk, és folyamatos szakmai diskurzust folytatunk az ott 

kutató külföldi és hazai szakemberekkel, illetve az intézet vezetésével. Szoros kapcsolatban 

állunk számos kutatóintézettel. Ezek közül is kiemelt szerepet játszik az MTA kutatóintézeti 

hálózata, akiknek a kutatói nálunk rendszeresen oktatnak, konzulensi munkát végeznek, részt 

vesznek a munkahelyi vitákon, a komplex vizsgákon és a védési eljárásban, valamint többször 

közös konferenciákat szerveztünk. 

 

Amennyiben erre nyomós ok van, a DI külső minőségbiztosító szervezet is felkérhet egy 

általános minőségbiztosítási vizsgálatra és átvilágításra, amely adott esetben a kurzusok 

minőségbiztosítását is ellátja. 

 

 

21. A kutatás és innováció kapcsolatának erősítése 

 

A DI törekszik a gazdasági és vállalati szférával való kapcsolat erősítésére. Kiemelt fontosságú 

annak megismerése, hogy  a vállalati (piaci) szférának milyen elvárásaik vannak a Karral, 

illetve a Doktori Iskolával kapcsolatban, hogy a DI által fontosnak tartott szakmai 

kompetenciák mennyiben felelnek meg, illetve fognak megfelelni az igényeiknek most, 2 év 

múlva, 5 múlva; Lényegesnek tartjuk megismerni, hogy a vállalati szféra képviselői milyen 

kompetenciákat, készségeket, tudást hiányolnak az egyetemi képzésekből; hogy a piaci szektor 
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mely területeken küzd szakemberhiánnyal; és hogy az egyetem hol tudna hasznosítani a piaci 

szektor képviselői által birtokolt tudást és kompetenciákat. 

A kapcsolattartás – már a gyakorlatban alkalmazott - formái: workshopok, a piaci szektor 

képviselőinek meghívása előadások tartására, közös kutatás-fejlesztési projektek kialakítása 

stb. 

 

22. A képzés nemzetköziesítése 

 

A DI kiemelt céljának tekinti a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Ennek legfontosabb lépése az 

angol nyelvű szociológiai PHD képzés akkreditálása volt, mely 2017-től indult be, éves 

rendszerességgel. A külföldi hallgatók magyarországi tanulmányaiban jelentős szerepet játszik 

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram által nyújtott ösztöndíj és a keresztény diákoknak 

meghirdetett ösztöndíjpályázat, az ELTE-vel kötött megállapodás alapján. Az angol nyelvű 

képzés legfontosabb hatása az oktatás kétnyelvűvé válása és DI diákságának kulturális 

diverzifikációja.   

 

A Doktori Iskola hallgatói és oktatói rendszeresen részt vesznek az Erasmus csereprogramban.  

 

A DI folyamatosan támogatja anyagilag a hallgatók fellépését nemzetközi konferenciákon, 

szemináriumokon. A DI törekszik külföldi vendégprofesszorok meghívására, előadások és 

intenzív szeminárium megtartására, kapcsolódva a diákok igényeihez. 

 

A Doktori Iskola kiemelt céljának tekinti, hogy bővítse szakmai és oktatási együttműködését 

külföldi egyetemekkel és kutatócsoportokkal. A DI az elmúlt években egyre több nemzetközi 

együttműködéshez csatlakozott. (Ezekről a DI beszámolói és a DI önértékelése ad számot.) 

 

23. A végzettekkel való kapcsolattartás, a végzettek pályakövetése 

 

Az elmúlt öt évben fokozatot szerzett hallgatók közül többen a Kar közalkalmazott oktatói vagy 

megbízott oktatók lettek. Velük napi munkakapcsolatban állunk, külön „utánkövetési 

intézkedések” nem szükségesek. 

 

Az abszolutóriumot szerzett, de fokozatot még el nem ért volt hallgatók tudományos 

munkájának ösztönzését célozza az is, hogy a kari doktorandusz konferenciákon azok is 

tarthatnak előadásokat – és a tanulmányuk is megjelenhet a DI évkönyvében, akik a megelőző 

öt éven belül szerezték meg az abszolutóriumot.  

 

A fokozatot szerzett hallgatók nyomon követése tekintetében elsősorban azon volt 

hallgatóinkról van szó, akik nem kapcsolódnak az ELTE TáTK oktatói és kutatói munkájához. 

Számukra tervezzük (most van kialakítás alatt), hogy a Szociológiai Doktori Iskola honlapján, 

az ALUMNI cím alatt tájékozódhatnak a DI aktuális rendezvényeiről, konferenciáiról, 

könyvbemutatókról, pályázatokról. Amennyiben alumni tagként megadják elektronikus 

elérhetőségüket, emailben kapnak rendszeres tájékoztatást 
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A rendszerszerű pályakövetés kialakítását egyetemi szinten tartjuk célszerűnek – amennyiben 

ehhez a személyi feltételek az ELTE Minőségügyi Irodán megteremthetők.   

 

24. Társadalmi érzékenyítés és felkészítés aktív állampolgári részvételre 

 

A társadalomtudomány művelése és a társadalomtudományi ismeretek közpolitikai és 

társadalmi hasznosításának területén különösen fontos az ilyen pályákra készülők társadalmi 

érzékenyítése. A DI egész működése kiemelt kérdésnek tekinti ennek elmélyítését a doktori 

hallgatók körében. Ez a szempont áthatja a DI programjainak képzési tervét és azokat az extra-

kurrikuláris tevékenységeket, amely kiegészíti a képzési terv által kialakított 

társadalomtudományi tudásmezőt és pedagógiai munkát. 

 

A kötelező és választható tárgyak mellett minden évben felkínálunk a hallgatók számára olyan 

terepgyakorlatokat, amelyek az akadémiai tudás és jártasság megszerzése mellett lehetőséget 

adnak személyes tapasztalatok, élmények, közvetlen ismeretek szerzésére a legszenzitívebb 

társadalmi problémák és konfliktusok területén. Az egyik legfontosabb, és a Szociológia PhD 

profiljához közvetlenül kapcsolódó kérdés a társadalmi egyenlőtlenségek, a leszakadás, a 

depriváció és az ezzel kapcsolatos előítéletek, stigmatizáció, és társadalmi diszkrimináció 

jelenségének megértése, közvetlen közelről, a személyes tapasztalatok optikájából. 

 

Információk kezelése 

A DI működésére és a hallgatók munkájára vonatkozó információk számos felületen kerülnek 

rögzítésre. Ezek közül a leglényegesebbek a következők:   

A tanulmányi munka regisztrációja és a vizsgák lebonyolítása a Neptun-ban (egységes 

elektronikus tanulmányi rendszer) történik.  

Az oktatást segítő elektronikus rendszer a COOSPACE felület. 

A doktori cselekmények rögzítése a doktori.hu felületen történik. 

Az értekezéseket a doktori eljárás megindításakor fel kell tölteni az ELTE Digitális Tudástárba 

(EDIT). 

A publikációk regisztrálása az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) felületén zajlik.  

A DI belső adatkezelésének digitális és papíralapú adatgyűjtése és kezelése a mindennapi ügyek 

intézésében fontos. 

Az információk kezelésében a DI messzemenően követi azokat az elveket és szabályokat, 

amelyek biztosítják a személyes információkhoz való hozzáférés szigorú elveit és a szerzői 

jogokat, miközben biztosítja nyilvánosság és átláthatóság szempontját. Az adatok gyűjtése és 

elemzése elengedhetetlen a DI hatékony minőségbiztosításához.  

A nyilvános információk hozzáférésének legfontosabb felülete a DI honlapja. Ezen angolul és 

magyarul hozzáférhetőek a DI legfontosabb dokumentumai, az egyes képzési programok 
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kredittantervei, a kurzusok leírásai, az oktatókra vonatkozó legfontosabb információk, a 

komplex vizsga követelményei. 

 

25. Etikai szempontok 

 

A doktori képzés során a hallgatóknak szem előtt kell tartaniuk az etikai normákat. Ez 

vonatkozik a doktori kutatásukra az adatok kezelésében és az adatközlésben, a kutatásban részt 

vevők esetében a megkérdezettek személyiségi jogaira, az emberi méltóság védelmére, és az 

anonimitásra, illetve az összeférhetetlenség elvére és a szerzői jogok megfelelő kezelésére. 

Ezek a kérdések a különböző tanórákon (mind az elméleti órák, és különösen a módszertani 

órák esetében) kiemelt fontossággal bírnak. 

 

Külön kiemelt szempont a plagizálás tiltása. A kutatók etikai kötelezettsége, hogy megfelelő 

tudományos idézetek és egyéb referenciák révén helyesen használják fel mások munkáinak és 

tanulmányainak kutatási módszereit és eredményeit. A plágium súlyos tudományos 

bűncselekmény, amely azt eredményezheti, hogy az elkövetőt kizárjuk a doktori programból.  

Ezért az előadásokon az előadók erre különös tekintettel hívják fel a hallgatók figyelmét. 

 

Amennyiben a plágium gyanúja felmerül, a TáTK Fegyelmi Bizottsága jár el, és vizsgálja ki az 

ügyet. Amennyiben az ügy bizonyítottá válik, a TáTK dékánja és oktatási dékánhelyettese jár 

el és hozza meg a végső döntést. 

 

Kutatásetikai és adatvédelmi kérdésekben előzetesen kutatásetikai engedélyre van szükség. 

 

 

Budapest, 2019. október 27.     Prof. Dr. Örkény Antal  

          elnök 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

FORMANYOMTATVÁNYOK 

 

 FI80798 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre 

 

 

 

 

I. Kötelezően közlendő adatok: 

 

Neve:      Születési neve: 

 

Anyja neve:      Állampolgársága: 

 

Születési helye (város/megye/ország):    

 

Születési év:  hó:    nap: 

 

Azonosító kódja az ELTE elektronikus tanulmányi rendszerében (korábbi ELTE-s 

hallgatók esetében):      

ELTE azonosító kód hiányában a személyi igazolvány száma:      

 

Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat vagy - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma:  

 

Állandó lakcíme (ország/ir.szám/város/utca/házszám):  

 

Levelezési/értesítési címe (ir.szám/város/utca/házszám):  

 

Mely egyetemen végzett (egyetem/város/ország):  

 

Az egyetemi/MA/MSc oklevél száma:   Az oklevél kelte:  

 

szakja(i):  

 

Nyelvtudása:  

1. Nyelv:   Szint/típus:  Okirat száma, kelte: 

2. Nyelv:   Szint/típus:  Okirat száma, kelte: 

 

A választott doktori iskola neve:  

 

A doktori iskolán belüli doktori program neve:  

 

A témavezető neve és tudományos fokozata:  

 

A témavezető munkahelye:  
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A választott téma címe:  

 

 

Mely képzési formára jelentkezik? 

szervezett ösztöndíjas képzés /szervezett önköltséges képzés/ egyéni képzési rend
*
 

 

A doktori képzés nyelve: magyar/idegen (éspedig    ) nyelv* 

 

Más doktori iskolába/doktori oktatási programba is pályázott-e? igen/nem* 

1. Másik intézmény neve:    doktori iskola:   

doktori oktatási program:  

 

2. Másik intézmény neve:    doktori iskola:   

doktori oktatási program:  

 

Fennáll-e hallgatói jogviszonya más doktori iskolában? igen/nem* 

Másik intézmény neve:    doktori iskola:   

doktori oktatási program:  

 

Az elmúlt öt éven belül megszűnt-e hallgatói jogviszonya más doktori iskolában? 

igen/nem* 

Másik intézmény neve:    doktori iskola:   

doktori oktatási program:  

A megszűnés dátuma:  

 

II. A jelentkező döntése alapján nem kötelezően közölt adatok
**

 

 

Személyi igazolvány száma (ha van ELTE azonosítója): 

Tartózkodási/letelepedési engedély/útlevél száma (ha van ELTE azonosítója): 

Telefonszáma:     E-mail címe:  

Munkahelyének neve:  

Munkahely címe:  

Munkahelyi telefonszáma: 

 

Adóazonosító jele:                                               TAJ-kártya száma: 

Bankszámlaszáma: 

GYES/GYED/GYET/ jogosult?* igen/nem*    

          

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, 

és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közléséből származó hátrányok engem terhelnek. 

 

Kelt:  

 

a jelentkező aláírása 

 

 

A jelentkezési lap nyomtatott betűkkel vagy írógéppel/számítógépen töltendő ki.  

                                                 
*
 A megfelelő szöveg aláhúzandó. 

**
 A II. pont szerinti adatok megadása nem kötelező, az a későbbi ügyintézést segíti elő. A jelentkező a jelen 

nyomtatvány aláírásával az adatok kezeléséhez hozzájárul. 



 

 
 

  

DOKTORI FELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Dátum:   terem:  

 

 
felvételiző neve:   
 
program:  
 

 

A jelentkező a …………………………………számú személyi igazolvánnyal, útlevéllel 

igazolta magát.  

 

Kérdések: ………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

A felvételi bizottság javaslata: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

A felvételi bizottság tagjai:  

 

 ..................................................................... 

 ................................................................... 

 .................................................................... 

 ...................................................................... 

hallgató ...................................................................... 

 

 
 

 
 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 



A TANULMÁNYI ÉS KUTATÁSI TERV ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 

Az éves tanulmányi munka lefedi a Képzési Tervben előírt kreditkövetelményeket 

A témavezetővel való konzultációk sikeres megvalósítása 

Előrehaladás a kutatás szakirodalmi feltárásában, a témához kapcsolódó hazai és 

nemzetközi kutatási tapasztalatok megismerésében, a kutatási koncepció 

kialakításának elméleti megalapozásában 

A kutatásmódszertani kérdések tisztázása 

A kutatáshoz szükséges adatok és információk feltárása és megszerzése 

A kutatás előkészítése 

Megvalósult kutatómunka 

Kutatási elemzés 

Elkészült részek a doktori disszertációból 

Konferenciákon való részvétel 

Befejezett tanulmányok, cikkek 

Oktatói munka 

Az esetleg felmerülő kutatásetikai kérdések megválaszolása 
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Jelentkezési lap komplex vizsgára 
*
 

 

 

 

Alulírott komplex vizsgára bocsátásomat kérem a(z)     tudományág 

          doktori iskolájának 

 (szakterületén).  

 

A jelentkező neve:      Születési neve: 

Anyja neve:       Állampolgársága: 

Születési helye (város/megye/ország): 

Születési év:   hó:    nap: 

Hallgatói azonosító kód:  

ELTE azonosító kód hiányában a személyi igazolvány száma:      

 

A doktori képzés nyelve: magyar/idegen (éspedig    ) nyelv 

A doktori képzés típusa: államilag finanszírozott/önköltséges: 

A jelentkező doktori képzéséért felelős tanszék (intézet, kutatóhely) megnevezése:  

 

A témavezető neve és tudományos fokozata: 

A témavezető munkahelye:  

A doktori fokozatszerzési eljárás nyelve: magyar/idegen (éspedig                             ) nyelv 

A doktori téma megnevezése:  

 

Kelt: 

 

 

 

a jelentkező aláírása 

 

A jelentkezési lap nyomtatott betűkkel vagy írógéppel/számítógéppel töltendő ki. 

  

                                                 
*
 A doktori képzés nélkül komplex vizsgára jelentkezőnek a „Jelentkezés doktori (PhD) képzésre” c. 

nyomtatványt is ki kell töltenie.  



  

ELTE, Társadalomtudományi Kar    . . ./20…… . 

Szociológia Doktori Iskola 
FI 80798                   

KOMPLEX VIZSGA JEGYZŐKÖNYVE 

 

Név:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Hallgatói azonosító:   

Témavezető:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Oktatói azonosító:  ………….. 

(Társ-témavezető: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Oktatói azonosító:  …………..) 

Tudományterület: t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k      

Tudományág:  

 

Komplex vizsga bizottság: 

  

 NÉV OKTATÓI ALÁÍRÁS 

  azonosító 

elnök:   ………… …………………………….. 

 

tagok:  ………… …………………………….. 

 

  ………… …………………………….. 

 

  ………… …………………………….. 

 

  ………… …………………………….. 

  

  ………… …………………………….. 

 

A vizsga időpontja: 20   .    .    .        :      Helye: ELTE TáTK     2.139 (Tanári Klub)    
*év/hónap/nap, óra:perc 

 

I. Elméleti rész 

 

Elmélet  …………………………………………………………………………… 

 

Módszertan:  ………………………………………………………………………………… 

 

A vizsgán feltett kérdések: 

 

 

 

 

A válaszok értékelése: 

 

 

 

 

A bizottság tagjainak véleménye – elméleti rész (szavazatok száma):   

megfelel: …  nem felel meg: …   



  

II. Disszertációs rész 

 

1) Szakirodalmi ismeretek értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

2) Eddigi kutatási eredmények értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Kutatási és publikációs terv értékelése 

 

 

 

 

 

 

A bizottság tagjainak véleménye – disszertációs rész (szavazatok száma):   

megfelel: …  nem felel meg: …   

 

 

 

III. A komplex vizsga eredménye 

 

A vizsgázó a komplex vizsga 

 

a) mindkét részét, az elméleti részt és a disszertációs részt teljesítette; 

b) disszertációs részét és a módszertani tárgyat teljesítette, az elméleti tárgyat  ismételnie 

kell. 

c) disszertációs részét és az elméleti tárgyat teljesítette, a módszertani tárgyat ismételnie 

kell. 

d) egyik részét sem teljesítette. 

 

 

 

 

 

 

(a bizottság elnökének aláírása) 

 



 

ELTE TáTK DOKTORI ISKOLA 
KÉRVÉNY 

OKTATÁSI MODUL kreditpont beszámítására 
 

Iktatószám: 

 

Hallgató neve:  

Neptun-kód  

Program:  

 

A …………… / ………………… tanév ………………… félévére kérem a tanterv oktatási 

moduljából ………………………. kódon …………………….…….. címen ……..…… 

kreditpont beszámítását, az alábbiak alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, …………................... 

 

………………………… 

a hallgató aláírása 

 

A témavezető által javasolt kreditpont: A DI vezetőjének hozzájárulása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELTE TáTK DOKTORI ISKOLA 

KÉRVÉNY 

TUDOMÁNYOS MODUL kreditpont beszámítására 
 

Iktatószám: 

 

Hallgató neve:  

Neptun-kód  

Program:  

 

A …………… / ………………… tanév ………………… félévére kérem a tanterv 

tudományos moduljából ………………………. kódon …………………….…….. címen 

……..…… kreditpont beszámítását, az alábbiak alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, …………................... 

 

………………………… 

a hallgató aláírása 

 

A témavezető által javasolt kreditpont: A DI vezetőjének hozzájárulása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM      FI80798  

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA 

Doktori Program:  

 

 

          

  

 

MUNKAHELYI VITA JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

A doktorjelölt neve:       Hallgatói azonosító:  

 

Tudományterület: társadalomtudományok 

 

Az értekezés (munka) címe: 

 

 

A témavezető neve: 

 

A munkahelyi vita helye: ELTE TáTK  

       

     Ideje: 

 

     Nyelve:  

 

 

 

 

A bizottság tagjai és jelenlévők: 

 

 Név Aláírás 

Elnök   

Titkár   

Opponens    

Opponens   

Témavezető   

   

   

   

   

   

   



 

 

A feltett kérdések és elhangzott felszólalások lényege:………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Budapest, 20    .      .      . 
*év/hónap/nap 
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23

Jelentkezési lap bírálati eljárás indításához 

 

 

 

 

Alulírott bírálati eljárás megindítását kérem a(z)      tudományág 

          doktori iskolájának 

 (szakterületén).  

 

I. Kötelezően közlendő adatok: 

A jelentkező neve:      Születési neve: 

Anyja neve:       Állampolgársága: 

Születési helye (város/megye/ország): 

Születési év:   hó:    nap: 

Hallgatói azonosító kód:  

Lakcíme és értesítési címe (ha a hallgatói nyilvántartásban nem található vagy az adatok 

megváltoztak):  

 

 

Nyelvtudása:  

1. Nyelv:   Szint/típus:  Okirat száma, kelte: 

2. Nyelv:   Szint/típus:  Okirat száma, kelte: 

 

Az abszolutóriumot kiállító doktori iskola (doktori oktatási program) neve: 

 

Az abszolutórium kelte: 

A doktori képzés nyelve: magyar/idegen (éspedig    ) nyelv
*
 

 

A doktori képzés típusa: államilag finanszírozott/önköltséges
*
 

A témavezető neve és tudományos fokozata:  

 

A témavezető munkahelye:  

 

A doktori fokozatszerzési eljárás nyelve: magyar/idegen (éspedig                             ) nyelv* 

                                                 
23

 Módosította a CCIII/2016. (IX.26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2016. szeptember 26. napjától. 
*
 A megfelelő szöveg aláhúzandó. 

*
 A megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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Nyilatkozat:  

Kijelentem, hogy a doktori értekezés tudományágában nincs folyamatban lévő doktori 

fokozatszerzési eljárásom, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védésem. 

 

II. A jelentkező döntése alapján nem kötelezően közölt adatok
**

 

 

Telefonszáma:      E-mail címe:  

 

Munkahelyének neve:  

A munkahely címe:  

Munkahelyi telefonszáma:  
 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, 

és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közléséből származó hátrányok engem terhelnek. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

a jelentkező aláírása 

 

A jelentkezési lap nyomtatott betűkkel vagy írógéppel/számítógéppel töltendő ki. 

  

                                                 
**

 A II. pont szerinti adatok megadása nem kötelező, az a későbbi ügyintézést segíti elő. A jelentkező a jelen 

nyomtatvány aláírásával az adatok kezeléséhez hozzájárul. 



A PhD-DISSZERTÁCIÓ NYILVÁNOS VÉDÉSÉNEK LEFOLYÁSA 

Az elnök megnyitja a védést. Bemutatja a bírálóbizottságot: 

Az ELTE TÁTK Kari Doktori Tanácsa kijelölte a védési bizottság tagjait: 

Elnök: 

Titkár: 

Opponensek: 

A bizottság tagja még: 

A doktoráló témavezetője: 

Az elnök felkéri a bizottság titkárát a jelölt tudományos életrajzának ismertetésére. 

Az elnök felkéri a jelöltet téziseinek ismertetésére. 

Az elnök felkéri az opponenseket, hogy ismertessék véleményüket. Ha az egyik 

opponens nem vesz részt a vitában, a titkárt kéri fel a vélemény felolvasására. 

Az elnök felkéri a jelöltet, hogy válaszoljon az opponensi véleményekre. 

Az elnök megkérdezi az opponenseket, hogy elfogadják-e a jelölt válaszát. A 

bírálók erről szóló nyilatkozatát a jegyzőkönyvben rögzítik. 

Az elnök közli a bizottság tagjaival, illetve a vitában résztvevőkkel, hogy 

· kérdéseket intézhetnek a jelölthöz, illetve 

· hozzászólásokat tehetnek. 

Az elnököt megilleti az első kérdés joga. 

További kérdések, hozzászólások. 

Az elnök felkéri a jelöltet, hogy válaszoljon 

· a hozzá intézett kérdésekre, 

· és reagáljon a hozzászólásokra. 

Az elnök ezután lezárja a vitát, és szünetet rendel el. 



A bizottság a teremben marad, az elnök a témavezető véleményének megismerése 

után titkos szavazást rendel el. 

A védés minősítése: 

EDSZ. 70.§ (7),: A doktorjelölt teljesítményét a bíráló bizottság mindentagja 1-től 

5-ig értékeli. A védés akkor sikeres, ha a jelölt a lehetséges pontszám legalább 

60%-át eléri. 

A nyilvános vita minősítése: „summa cum laude”, a lehetséges pontszám 90-100%-

ig; 

„cum laude”, a lehetséges pontszám 75-89%-ig; 

„rite”, a lehetséges pontszám 60-74%-ig; 

„insufficienter”, ha a jelölt nem kapta meg a lehetséges pontszám 60%-át. 

A bizottság jegyzőkönyvben rögzíti értékelését. 

Az elnök engedélyt ad a jelöltnek és a hallgatóságnak a terembe való belépésre, 

majd nyilvánosan kihirdeti a titkos szavazás eredményét, és felkéri a titkárt a 

bizottság írásban rögzített értékelésének felolvasására. Ezt követően berekeszti a 

nyilvános védést. 

 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM      FI80798  

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA 

Doktori Program: Interdiszciplináris társadalmi kutatások 

 

 

          

  

 

NYILVÁNOS VITA JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

A jelölt neve:        Hallgatói azonosító: 

 

Egyetemi végzettsége:  

 

Tudományterület: társadalomtudományok 

 

Az értekezés címe:  

 

 

A témavezető neve:       Oktatói azonosító: 

 

A nyilvános vita helye: ELTE TáTK  

       

     Ideje: 

 

     Nyelve: magyar 

 

 

 

 

A bíráló bizottság tagjai: 

 

Elnök:  

 

Bírálók:  

     

 

Titkár:  

 

További tagok:  

 

A hivatalos bírálók javaslata az értekezés elfogadásáról: 

 

1. bíráló:            

 

2. bíráló:             

 



 

A nyilvános vitában feltett kérdések és elhangzott felszólalások lényege:…………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A vitában résztvevők neve: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A nyilvános vita után tartott zárt ülésen a bírálóbizottság a bírálók értékelése és a kérdésekre 

és a felszólalásokra adott válaszok alapján a következő véleményt alakította ki: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A bírálóbizottság tagjai titkosan szavaztak az értekezés és a nyilvános védés elfogadásáról és 

a minősítéséről: 

 

A szavazó tagok által adott pontszámok: 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

Összesen:………………… pont. 

 

A védés minősítése a bizottsági szavazás átlagaként: ………% ……………………minősítés. 

 

A doktori eljárás összesített végeredménye: * ……………………………………………….. 

 

Kelt.: Budapest, ………………………….. 

*A Kari Doktori Tanács tölti ki. 

 

 

………………………………………                                 …………………………………… 

 elnök        titkár 

 

 

………………………………………   …………………………………. 

 bíráló        bíráló 

 

 

…………………………………….    …………………………………. 

 tag        tag 
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