
   

Szociológia Doktori Iskola 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek 

A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Bódy Zsombor egyetemi tanár 

 

Társadalomtudományi Kar 

Dékáni Hivatal 

Dr. Prónai Csaba habil. egyetemi docens, dékán 

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

Telefon: (1) 372-2500/6820 

Honlap: https://tatk.elte.hu/doktori 

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk: https://tatk.elte.hu/felvetelizoknek/phd 

Jelentkezés benyújtása: https://doktorifelveteli.elte.hu/  

A jelentkezéssel kapcsolatos további információk:  

Doktori Titkárság 

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Északi tömb II. emelet 240. 

Telefon: (1) 372-2500/6705, 6650 

E-mail: doktori@tatk.elte.hu  

Honlap: https://tatk.elte.hu/doktori és https://tatk.elte.hu/en/studies/phd  

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft 

 

Jelentkezési időszak: 2023. március 16.- május 15. 

 

A jelentkezők felvételi kérelmüket egyidejűleg több programra is benyújthatják. 

A felvételi eljárási díj több jelentkezés esetén programonként fizetendő a következő 

módon:  

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Magyar Államkincstár (1139 Budapest, Váci út 71.) 

Számlaszám: 10032000-01426201-00000000  

Közlemény: F10401/16 és [NÉV] 

A doktorandusz jelölteknek lehetőségük van a Kar vezető oktatói által meghirdetett kutatási 

programokba való bekapcsolódásra. A részletes témajavaslatok elérhetők és letölthetők a 

https://tatk.elte.hu/felvetelizoknek/phd weboldalon az adott program aloldaláról. 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 a programot meghirdető oktató ajánlását. 



Saját témával is lehetséges jelentkezni, de ilyen esetekben javasoljuk, hogy a jelölt a Kar 

oktatói közül keressen konzulenst, akivel a felvételi előtt egyezteti a kutatási tervét és a 

felvételi dokumentációhoz csatolja a potenciális konzulens ajánlását. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

·         Jelentkezés benyújtása és adatlap kitöltése a https://doktorifelveteli.elte.hu/ oldalon 

(kötelező) 

·         Egyetemi szintű oklevél másolata (kötelező) 

·         Államilag elismert legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy 

azzal egyenértékű okirat másolata (kötelező) 

·         Szakmai önéletrajz (kötelező) 

·         Motivációs levél (kötelező) 

·         Jelentkező által aláírt kutatási terv, amely maximum 5 oldal terjedelmű (kötelező) 

·         A témavezető nyilatkozata, hogy elvállalja a témavezetést (opcionális) 

·         Referenciamunka (irodalom nélkül legfeljebb 6000 szó terjedelemben), amely olyan, 

korábbi, tudományos igénnyel elkészített mű (pl. műhelymunka, szakdolgozat rövidített 

változata vagy megjelent tudományos közlemény), amely segíti a felvételi bizottság 

tájékozódását a jelölt tudományos felkészültségéről (kötelező) 

·         Nemzetközi szakmai versenyeken elért helyezés, OTDK és egyéb versenyeken való 

helyezés, Kari TDK konferencián elért I-III helyezés, szakkollégiumi tagság igazolásának 

másolata (opcionális) 

·         Publikációs jegyzék (opcionális) 

·         Szakértő ajánlólevele (opcionális)  

·         A felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (kötelező) 

A felvétel követelményei és feltételei 

A Doktori Iskolába nappali munkarendű szervezett képzésre, ezen belül ösztöndíjas (államilag 

támogatott) és önköltséges formára lehet jelentkezni. 

A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik programban.  

A jelentkezés feltételei: 

·    legalább jó minősítésű, a szociológiai program esetében elsősorban társadalomtudományi 

vagy közgazdaságtudományi; a társadalom- és szociálpolitikai program esetében elsősorban 

társadalomtudományi, bölcsészettudományi, vagy közgazdaságtudományi; az 

interdiszciplináris társadalomkutatások program esetében társadalomtudományi, 



közgazdaságtudományi, állam- és jogtudományi, illetve műszaki mesterszintű oklevél, 

nemzetközi tanulmányok program esetében elsősorban társadalomtudományi mesterszintű 

oklevél 

·    egy legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga.  

A záróvizsgával még nem rendelkező, de azt a jelentkezés félévében teljesítő jelentkezőnek 

legkésőbb 2023. július 15-éig kell igazolnia, hogy oklevele megfelel a fenti feltételeknek.  

 

Az értékelés szempontjai:  

A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik képzési 

formában. A végső sorrend kialakításában szerepet játszik 

• a jelentkező addigi tanulmányi eredménye, publikációs listája és nyelvtudása,  

• kutatási tervének megvalósíthatósága,  

• és a szóbeli felvételi során mutatott szakmai felkészültsége. 

A felvételi bizottságok a jelentkező kutatási tervét, a szóbeli felvételi során mutatott elméleti, 

szakmai felkészültségét és az addigi tudományos tevékenységét értékelik. A felvételi 

bizottságok rangsort állapítanak meg, a felvételről a Társadalomtudományi Terület Doktori 

Tanácsa dönt.  

 

A felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2023. május 22. - június 30. 

 

A felvételi döntés legkésőbbi időpontja: 2023. augusztus 1.  

Várható keretszám 

Az összes programra együtt 30-50 fő.  

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés 

Önköltség: 320 000 Ft/félév a három magyar nyelvű programban. 

angol nyelvű képzés EU állampolgároknak 1200 EUR/félév 

angol nyelvű képzés az Európai Unión kívülről érkezők számára 1750 EUR/félév  

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a 

felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10 hónapra szól, államilag 

finanszírozott képzésben részt vevő vidéki doktorandusz hallgatók esetén a férőhely 12 

hónapra szól. 

A doktori képzés a 2023/2024. tanévben a törvényi kereteknek megfelelően 8 félév.  

Doktori képzési programok, témák 

Interdiszciplináris társadalomkutatások 

Társadalom- és Szociálpolitika 

Szociológia (magyar nyelven) 



Szociológia (angol nyelven)  

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) 

Az ELTE, illetve az ELTE Társadalomtudományi Kar doktori szabályzata azok számára, akik 

figyelemre méltó publikációs tevékenységgel és kutatói vagy oktatói szakmai múlttal 

rendelkeznek, lehetőséget ad arra is, hogy a doktorandusz doktori képzésben való részvétel 

nélkül jelentkezhessen komplex vizsgára és a doktori eljárás megindítására. Erre abban az 

esetben van lehetőség, ha a jelentkező a diplomáját a jelentkezést megelőzően legalább öt 

évvel szerezte és már jelentős tudományos munkássággal rendelkezik. A komplex vizsgára 

bocsátást ebben az esetben ún. habitusvizsgálat előzi meg, amely célja annak megállapítása, 

hogy a jelentkező „munkássága megfelel az adott doktori program képzési tervében legalább 

a képzési és kutatási szakaszra előírt követelményeknek” (ELTE EDSZ 50. §).  A fenti 

feltételek teljesülése esetén érdeklődjön további információért a doktori@tatk.elte.hu címen. 

A jelentkezési határidő ebben az esetben megegyezik a komplex vizsga jelentkezés 

határidejével, ami a tavaszi szemeszterben március 31., az őszi szemeszterben október 31. 

 
Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven 

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES  

 

Doctoral Programme  

Sociology (in English language) 

Information on the admission procedure is available at: 

https://www.tatk.elte.hu/en/doctoralschool/sociology-en 

Head of Programme: Professor Tamás Rudas 

Email: doktori@tatk.elte.hu 

 

Doctoral Programme  

International Studies (in English language) 

Information on the admission procedure is available at: 

https://www.tatk.elte.hu/en/doctoralschool/IS-en 

Head of Programme: Professor Balázs Majtényi 

Email: doktori@tatk.elte.hu 

 

Application deadline: 16th March - 15th May 2023 

Application fee: € 100 (non-refundable) 

Data of payment: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Hungarian State Treasury Ltd. (1139 Budapest, Váci út 71.) 

IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000 



Swift code: HUSTHUHB 

Payment note: F10401/16 and [NAME] 

Date of the admission interviews: between May 22 and June 30, 2023 

Applicants shall be informed about the exact date of their admission interview to be carried 

out via Skype. E-mail: doktori@tatk.elte.hu  

Homepage: https://tatk.elte.hu/en/studies/phd  

Tuition fee:  

For EU citizens 1200 EUR per semester. 

For citizens outside the EU the tuition fee is 1750 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. 

Application documents: 

·         Copy of university diploma (obligatory) 

·         Evidence of sufficient proficiency in English to be able to read English academic 

literature, to write academic papers in English and to participate in English-language courses: 

a copy of the certificate of English language proficiency and the results/scores (TOEFL, 

IELTS, GRE, etc.) equivalent to the Council of Europe's Common European Framework of 

Reference Level B2 or above. If the applicant’s language of instruction during their previous 

training was English, a university degree or high school diploma will suffice. (obligatory) 

·         Curriculum Vitae (1–2 pages) in English with original (not copied) signature 

(obligatory) 

·         Research plan signed by applicant (obligatory) 

·         Motivation letter (obligatory) 

·         A statement by the supervisor that they accept the role of supervisor/tutor until the end 

of the student's academic career (optional) 

·         Reference work (length no more than 6000 words), which is an earlier work done by 

the applicant (e.g.: workshop work, shortened version of a thesis or published scientific paper) 

(obligatory) 

·         List of publications (optional)  

·         Copy of awards in professional competitions (optional) 

·         A letter of recommendation in English from a qualified supervisor (optional) 

·         Transcript of university courses taken (obligatory) 

·         Copy of the application fee transfer (obligatory) 



Admission process 

The admission procedure is based on the same requirements and conditions for each 

programme. The admission is evaluated by the following aspects: 

• the applicant's academic results, list of publications and language skills, 

• feasibility of the research plan, 

• and professional skills shown at the interview. 

The admission committee evaluates the candidate’s scientific aptitude, scientific 

achievements  and the quality of the research plan. The admission committee suggests a 

ranking of the candidates, and the admission decision is made by the Doctoral Council of the 

Faculty of Social Sciences. 

Date of the admission decision: August 1, 2023 the latest. 

Applicants with a significant scientific output may be admitted to a thesis-only option. 

For more information, please contact us at doktori@tatk.elte.hu. 

 


