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1. Szociológia Doktori Iskola 
 

Tudományág megnevezése: Szociológiai tudományok 

 

Képzési forma: doktori (PhD) képzés 

 

Képzési cél: A program célja, olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi 

tudományos és oktatói karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való 

összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani 

megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek 

bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező 

kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő 

megjelenítésére. A program felkészíti a hallgatókat a tudományos fokozat megszerzésére, 

magas színvonalú kutatási-oktatási tevékenység folytatására - mindezt tartalmi és formai 

összhangban a tudományos képzés nemzetközi sztenderdjével.  

 

Képzési idő: 4 félév+4 félév (+2 félév) 

 

Képzési szakaszok: 

 Képzési és kutatási szakasz, 4 félév 

 Kutatási és disszertációs szakasz, 4 félév 

 

Tagozat: nappali teljes idejű képzés, ill. levelező rész idejű képzés  

 

Finanszírozás: ösztöndíjas, ill. önköltséges képzés 

 

A képzésbe történő belépés követelménye: MA vagy MSC diploma és felvételi vizsga 

 

Belépés nyelvi követelménye: középfokú (B2) komplex államilag elismert nyelvvizsga  

 

Komplex vizsga: elmélet rész + módszertani rész + tudományos rész 

 

A képzés zárul: abszolutórium 
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Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 240 kredit 

 

I. Doktori oktatási program: Szociológia doktori program  

II. Doktori oktatási program: Interdiszciplináris társadalmi kutatások Doktori 

Program 

III.  Doktori oktatási program: Szociálpolitika Doktori Program 
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2. Doktori oktatási program: Szociológia Doktori Iskola/ 

Szociológia Doktori Program  

 

Képzési cél:  

A szociológia tudományos művelőinek utánpótlása, felkészítésük a tudományos fokozat 

megszerzésére, magas színvonalú kutatási-oktatási tevékenység folytatására - mindezt tartalmi és 

formai összhangban a tudományos képzés nemzetközi rendszerével  

 

 

Kreditszerzés módjai/moduljai:  

Képzési és kutatási szakasz  

- tanulmányi munkával minimum: 70 

- tudományos munkával minimum: 50 

Kutatási és disszertációs szakasz 

- tudományos munkával minimum: 105 

- oktatói tevékenységgel: 15 kreditpont 

 

 

Iskolarendszerű képzési modul  

 

I. Alapozó tárgyak 

Szeminárium jellegű alapozó tárgyak a szociológia elmélet, a szociológiatörténet és a 

módszertan területéről.  

Minimálisan teljesítendő az alaptárgyak „bevezető”, ezeket az első félévben teljesíteni kell, 

összesen 30 kredit.  

Alaptárgyakból a 2. félévben 2 tárgyat kell felvenni az említett három terület közül és 10 

kreditet kell teljesíteni. A tárgyakat a program vezetése hirdeti meg, az előadókat a program 

vezetése kéri fel.  

A hallgatók a konzulens vezetésével az 1. félévben a szorgalmi időszak végéig írásos 

tanulmányi tervet készítenek, amely tartalmazza, hogy a hallgató milyen típusú tárgyakat vesz 

fel a 2. félévtől. (Az írásos tanulmányi tervet a doktori iskola adminisztrációjához kell 

benyújtani, melyet a program vezetője is megkap.)  

 

II. Kutatószemináriumok 

A szabadon választható szemináriumok a doktori iskola és a diákok kutatásai tekintetében 

releváns témákat dolgoznak fel. Ezek a szemináriumok lehetőséget biztosítanak a diákoknak, 

hogy egyetemi professzorokkal és kutatókkal találkozzanak, akikkel különböző 

szakterületeken megvitathatják a kurrens kutatásokat és ezek eredményeit. A szemináriumok 

olyan tanegységek, amelyben a hallgatónak módja van saját kutatási témáikhoz kapcsolódó 

elméleti és módszertani ismereteik bővítésére, módszertani problémáiknak bemutatására, 

kutatási tapasztalatok szerzésére.   

Felvehető a 3. és 4. félévben, a szemináriumok kreditszáma 5, teljesítendő félévente 10 kredit. 

Meghirdetendő félévente minimálisan kettő kutatási szeminárium.  

 

III.  Doktori szemináriumok, konzulensi szeminárium  

A doktori (professzori) szeminárium a program egyik legfontosabb kurzusa. A szeminárium 

keretében az összes doktorjelölt lehetőséget kap, hogy bemutassa és megvitassa témájának 
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kezdeti lépéseit és dilemmáit, majd pedig a munka folyamatos alakulását. A kurzust a 

program igazgatója vezeti és moderálja. 

A 2. és 4. félévben meghirdetett professzori szemináriumon a Doktori Iskola hallgatóinak 

kötelező a részvétel. A szemináriumok kreditértéke 5, összesen 10 kredit. 

Konzulensi szeminárium, amely során a 3. félévben rendszeres találkozók során dolgozik 

együtt a konzulens a doktorandusszal. Kötelező kurzus, kreditérték 5 kredit. 

 

IV. Választható (kiegészítő) tárgyak  

Választható tárgyként számolandó el, ha a hallgató az alaptárgyak közül a minimálisnál többet 

teljesít, vagy a 3. félévben meghirdetett tudományos készségfejlesztő kurzus. Az egyéb 

kiegészítő tárgyak lehetnek speciális szemináriumok, a tudományos és oktató munkához 

szükséges speciális készségeket (tanulmányírás, kutatási projektírás, tantárgyfejlesztés, 

prezentációs technikák) fejlesztő órák, illetve az ismerethiányok pótlására felvett MA 

kurzusok. Az előbbi meghirdetéséről a program vezetője dönt és kéri fel az oktatókat. Az 

utóbbi óraválasztásról a konzulens egyetértésével a program vezetője dönt. Kötelezően 

választható kurzus, kreditérték 5 kredit. 
 

Az első képzési ciklus, képzési és kutatási szakasz (4 félév) struktúrája 

 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 

Szociológia elmélet I. 10 kredit, 

előadás, 

kötelező, 

nem 

ismételhető 

   

Szociológia elmélet II.  5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelezően 

választható, nem 

ismételhető 

  

Szociológiatörténet I. 10 kredit, 

előadás, 

kötelező, 

nem 

ismételhető 

   

Szociológiatörténet II.  5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelezően 

választható, nem 

ismételhető 

  

Módszertan I. 10 kredit, 

előadás, 

kötelező, 

nem 

ismételhető 

   

Módszertan II.  5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelezően 

választható, nem 

ismételhető 

  

Kutatószeminárium 

(Doktori, professzori 

szeminárium) I, II 

 5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

 5 kredit, gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 
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Tutori konzultáció    5 kredit, gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

 

Tanulmányíró 

szeminárium, egyéb 

készségfejlesztő 

kiegészítő tárgyak 

  5 kredit, gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

5 kredit, gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

Választható óra I.   5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

Választható óra II.   5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

Választható óra III.   5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

Választható óra IV.   5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

A tudományos tevékenységek esetében a második képzési ciklus, vagyis a kutatási és disszertációs szakasz 

struktrúrájában meghatározott kreditpontok érvényesek 

Komplex vizsga: 

tanulmányi és 

tudományos munka 

   20 kredit (10 

tanulmányi, 10 

tudományos), kötelező, 

a tudományos nem 

ismételhető 

Összes kredit 30 kredit 15-  kredit 20-  kredit 20 (+20)-  kredit 

 

Minimum teljesítendő kredit a IV. félév végére (komplex vizsgával együtt) 120 kredit 

 

Képzési modul 

I. félév: 

Szociológia elmélet I, Szociológia történet I és Módszertan I órák kötelező, 

összesen 30 kredit 

II. félév: 

Szociológia elmélet II, Szociológia történet II és Módszertan II órák közül 2 óra 

kötelező, összesen 10 kredit 

III. félév: 

Tanulmányírás szeminárium, egyéb készségfejlesztő kiegészítő tárgyak kötelező, 5 

kredit 

Választható óra I, kötelezően választható, 5 kredit 

Választható óra II, kötelezően választható, 5 kredit 

IV. félév: 

Tanulmányírás szeminárium, egyéb készségfejlesztő kiegészítő tárgyak kötelező, 5 

kredit 

Választható óra III, kötelezően választható, 5 kredit 

Választható óra IV, kötelezően választható, 5 kredit 

     

Tudományos modul 

 

II. félév: 

Doktori, professzori szeminárium I, kötelező, 5 kredit 

 

III. félév: 

Tutori konzultáció, kötelező, 5 kredit 
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IV. félév: 

Doktori, professzori szeminárium II, kötelező, 5 kredit 

 

  II. és III. és IV. félévekben tudományos munka:  

 konferencia előadás és tanulmány, workshop,  

 tanulmányírás, magyar és/vagy idegen nyelven, összesen 15 kredit 

       

 Komplex vizsga, kötelező, 20 kredit (10 tanulmányi, 10 tudományos) 

 
Az második képzési ciklus, kutatási és disszertációs szakasz (4 félév) struktúrája 

Kreditkövetelmények: 

Tutori szeminárium, I., II., III., IV félév, gyakorlat, kötelező 4-szer10 kredit, 

  

összesen 40 kredit 

Önálló kurzus vezetése, magyar vagy idegen nyelven, bármelyik félévben, 

kötelező,   

magyar nyelven 15 

kredit, idegen 

nyelven 20 kredit 

Önálló tudományos publikációk, közlemények magyar nyelven 15 kredit 

Önálló tudományos publikációk, közlemények idegen nyelven 20 kredit 

Tudományos recenziók magyar nyelven, 5 kredit 

Tudományos recenziók idegen nyelven, 10 kredit 

Tudományos publikáció fordítása magyarról idegen nyelvre, vagy idegen 

nyelvről magyarra és publikálása 

3 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, előadás formájában, magyar 

nyelven 

10 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, poszterrel, magyar nyelven 5 kredit 

Konferencián való részvétel és szekcióvezetés magyar nyelven 5 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, eladás formájában, idegen 

nyelven 

15 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, poszterrel, idegen nyelven 10 kredit 

Konferencián való részvétel és szekcióvezetés, idegen nyelven 10 kredit 

Kutatóhelyi vita, az elkészült teljes disszertáció első variációjának alapján 15 kredit 

 

Minimum teljesítendő a kutatási és disszertációs szakaszban 120 kredit 

 

I. KÉPZÉSI és KUTATÁSI SZAKASZ 

 

PHDElm1 – Szociológiaelmélet I 

10 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDElm2 – Szociológiaelmélet II 

5 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSocT1 – Szociológiatörténet I 

10 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocT2 – Szociológiatörténet II 

5 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSocM1 – Módszertan I 

10 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocM2 – Módszertan II 

5 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSocKut1 – Kutatószeminárium (professzori, doktori szeminárium) 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocKut2 – Kutatószeminárium (professzori, doktori szeminárium) 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 
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PHDSocTU1 - Tutori konzultáció1 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTan1 – Tanulmányíró szeminárium (egyéb készségfejlesztő tárgyak) 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTan2 – Tanulmányíró szeminárium (egyéb készségfejlesztő tárgyak) 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocV1 – Választható óra I 

5 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDSocV2 – Választható óra II 

5 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDSocV3 – Választható óra III. 

5 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDSocV4 – Választható óra IV 

5 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

 

II. KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS SZAKASZ 

 

PHDSocTUT1 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTUT2 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTUT3 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTUT4 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDOkt1 – Oktatási tevékenység 

15 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDTAN1 – Önálló tudományos publikációk, közlemények magyar nyelven 

15 kredit, gyakorlat, választható 

PHDTAN2 – Önálló tudományos publikációk, közlemények idegen nyelven 

20 kredit, gyakorlat, választható,  

PHDTANR1 – Tudományos recenziók magyar nyelven  

5 kredit, gyakorlat, választható,  

PHDTANR2 – Tudományos recenziók idegen nyelven 

10 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf1 – Konferencián való részvétel, prezentáció, előadás, magyar nyelven 

8 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf2 – Konferencián való részvétel, prezentáció poszterrel magyar nyelven 

5 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf3 – Konferencián való részvétel, prezentáció, előadás idegen nyelven 

15 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf4 – Konferencián való részvétel, prezentáció poszterrel idegen nyelven 

10 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKut – Kutatóhelyi vita 

15 kredit, gyakorlat, kötelező  
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3. Doktori oktatási program: Interdiszciplináris társadalmi 

kutatások doktori program 
 

 

Képzési cél: A program célja, olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi 

tudományos karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való 

összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani 

megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek 

bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező 

kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő 

megjelenítésére. 

 

Az interdiszciplináris társadalmi kutatások doktori program sajátos kreditkövetelményei: 

 

Kreditszerzés módjai/moduljai:  

tanulmányi munkával: minimum 70 kreditpont 

tudományos munkával minimum: 155 kreditpont 

oktatói tevékenységgel minimum: 15 kreditpont 

 

I. ciklus. Képzési és kutatási szakasz 

A ciklus célja: Az első ciklus célja kettős.  

Egyfelől el kell kezdeni az önálló kutatói munkát (tudományos modul). Másfelől az 

interdiszciplináris társadalmi kutatások sajátosságaihoz igazodva, több társadalomtudományos 

szakterülethez tartozó módszerrel, témával ismerkednek meg a hallgatók (iskolarendszerű 

képzési modul). Az iskolarendszerű képzés két nagyobb részre oszlik.  

Iskolarendszerű képzési modul 

I.1.1. Alapozó tárgyak (előadások). Az első három félévben azokat az alapozó kurzusokat 

végzik el a hallgatók, amelyek során elméleti jellegű megközelítéseket sajátítanak el. 

Kötelező kurzusok tématerületei: dinamikus szociológia, tudat és tudattalan pszichológiája, 

kulturális archetípusok. Az előadások heti rendszerességűek, egyenként 10 kredit.  

I.1.2. Kutató szemináriumok. Az első képzési ciklus mindegyik félévében az 

interdiszciplináris társadalmi kutatások doktori program által meghirdetett, választható kutató 

szemináriumokat is elvégezik a hallgatók. A kutatószemináriumok kétheti rendszerességűek, 

egyenként 5 kredit. 

I.2. Tudományos modul 

A tudományos modul célja, hogy már a képzés első ciklusában a hallgató elkezdje kutatási 

tervének kidolgozását valamint számot adjon róla a szűkebb és tágabb tudományos 

közösségnek. Ennek érdekében a 2. félévtől kötelezően végzi a tutori konzultációkat. A tutori 

konzultációk eredményeként a hallgató a képzési és kutatási szakaszban legalább egy (a 

későbbiekben részletezett) publikációt készít vagy egy a doktori program vezetése által 

elfogadott tudományos konferencián beszámol kutatásairól. A folyóirat által igazoltan 

elfogadott publikáció vagy a konferencia előadás feltétele a komplex vizsgára bocsátásnak. 

A tudományos modul részét képezik a teadélután és a professzori szeminárium órák is, 

melyeket minden félévben elvégez a hallgató. A professzori szemináriumon a hallgatók a 

doktori iskola közössége előtt adnak számot kutatásuk aktuális helyzetéről. A teadélutánokon 

olyan széleskörű kutatói tapasztalatokkal rendelkező, meghívott előadók munkájába 

tekintenek be, akik saját kutatói tapasztalataik alapján bevezetik a hallgatókat a kutatások 

végzéséhez szükséges gyakorlati fogásokba. 
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Komplex vizsgára bocsátás feltétele: legalább 120 teljesített kredit. Ebből minimum 70 

kreditet az interdiszciplináris társadalmi kutatások doktori program által meghirdetett kötelező 

és választható kurzusok jelentenek. A tudományos modulból minimum 48 kreditet kell 

teljesíteni. Az iskolarendszerű képzési modul órái csak egyszer végezhetők el (kreditet csak 

egy alkalommal lehet szerezni egy óra elvégzéséért). A tudományos modulban meghirdetett 

órákat minden félévben kötelező felvenni, azaz ugyanannak az órának az elvégzéséért minden 

félévben kredit jár. A tudományos modul keretében teljesített publikációk, konferencián való 

részvételek és egyéb tudományos teljesítmények kreditértékét a kutatási és disszertációs 

szakaszban mellékelt táblázat tartalmazza. 

 

 iskolarendszerű képzési modul tudományos modul 

1. félév kötelező (előadás): 

Dinamikus szociológia (10 kr) 

 teadélután (3 Kr) 

 professzori 

szeminárium (5 Kr) 

 
választható: 

 kulturális antropológia (5 kr) 

 értékek (5 kr) 

 módszertan (5 kr) 

2. félév kötelező (előadás): 

Tudat és tudattalan pszichológiája (10 

Kr) 

 tutori konzultáció (5 

Kr) 

 teadélután (3 Kr) 

 professzori 

szeminárium (5 Kr) 
választható: 

 politikatudomány (5 Kr) 

 filozófia (5 Kr) 

 migráció (5 Kr) 

3. félév 

 

kötelező előadás: 

Kulturális archetípusok (10 kr) 

 tutori konzultáció (5 

Kr) 

 teadélután (3 Kr) 

 professzori 

szeminárium (5 Kr) 

választható: 

 nemzetközi összehasonlító 

kutatások (5 Kr) 

 Big data a társadalomkutatásban 

(5 Kr) 

4. félév választható: 

 Roma kutatás (5 Kr) 

 traumák, kollektív emlékezet (5 

Kr) 

 tutori konzultáció (5 

Kr) 

 teadélután (3 Kr) 

 professzori 

szeminárium (5 Kr) 

A tudományos tevékenységek esetében a második képzési ciklus, vagyis a kutatási és 

disszertációs szakasz struktúrájában meghatározott kreditpontok érvényesek.  

 

Félévente minimálisan elvégzendő kreditszám: 

Iskolarendszerű képzési modul: 

I. félév: 20, II. félév: 20, III. félév: 20, IV. félév: 10 

Tudományos modul: 

I. félév: 8, II. félév: 13, III. félév: 13, IV. félév: 13 

 

 

II. ciklus. Kutatási és disszertációs szakasz  

A ciklus célja: A ciklus elsődleges célja, hogy a jelöltet felkészítse a doktori cselekményre 

valamint a tudományos életben való részvételre. A cél elérésének részét képezik azok a 

tudományos tevékenységek, amelyekkel a jelölt igazolja a doktori fokozat elnyerésére való 
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alkalmasságát. Ennek megfelelőn számot ad publikációs tevékenységéről, oktatói 

alkalmasságáról, tudományos konferenciákon előadói képességéről.  

 

Kreditkövetelmények a II. ciklusban: 

 

Tutori konzultáció, gyakorlat kötelező, félévenként 4-szer10 kredit, 

  

összesen 40 kredit 

Önálló kurzus vezetése, magyar vagy idegen nyelven, bármelyik 

félévben, kötelező,   

magyar nyelven 15 

kredit, idegen 

nyelven 20 kredit 

Önálló tudományos publikációk, közlemények magyar nyelven 15 kredit 

Önálló tudományos publikációk, közlemények idegen nyelven 20 kredit 

Tudományos recenziók magyar nyelven, 5 kredit 

Tudományos recenziók idegen nyelven, 10 kredit 

Tudományos publikáció fordítása magyarról idegen nyelvre vagy idegen 

nyelvről magyarra és publikálása 

3 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, előadás formájában, 

magyar nyelven 

10 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, poszterrel, magyar 

nyelven 

5 kredit 

Konferencián való részvétel és szekcióvezetés magyar nyelven 5 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, eladás formájában, 

idegen nyelven 

15 kredit 

Konferenciákon való részvétel és prezentáció, poszterrel, idegen 

nyelven 

10 kredit 

Konferencián való részvétel és szekcióvezetés idegen nyelven 10 kredit 

teadélután és professzori szeminárium (választható) 3-5 kredit 

Kutatóhelyi vita, az elkészült teljes disszertáció első variációjának 

alapján, kötelező 

15 kredit 

 

Minimum teljesítendő a kutatási és disszertációs szakaszban 120 kredit. 

 

KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ 

 

PHDInt1 – Dinamikus szociológia 

10 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDInt2 – Tudat és tudattalan pszichológiája 

10 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDInt3 – Kulturális archetípusok 

10 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDIntV1 – Kulturális antropológia 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV2 – Értékek szociológiája 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV3 – Módszertan 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV4 – Politikatudomány 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV5 – Filozófia 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 
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PHDIntV6 – Migráció 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV7 – Nemzetközi összehasonlító kutatások 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV8 – Big data a társadalomkutatásban 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV9 – Romakutatás 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntV10 – Traumák, kollektív emlékezet 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy1 – Professzori szeminárium 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy2 – Professzori szeminárium 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy3 – Professzori szeminárium 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy4 – Professzori szeminárium 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy5 – Teadélután 

3 kredig, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy6 – Teadélután 

3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy7 – Teadélután 

3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntVgy8 – Teadélután 

3 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntTu1 – Tutori konzultáció 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntTu2 – Tutori konzultáció 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDIntTu3 – Tutori konzultáció 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

 

III. KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS SZAKASZ 

 

PHDIntTUT1 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDIntTUT2 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDIntTUT3 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDIntTUT4 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDOkt1 – Oktatási tevékenység 

15 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDTAN1 – Önálló tudományos publikációk, közlemények magyar nyelven 

15 kredit, gyakorlat, választható 

PHDTAN2 – Önálló tudományos publikációk, közlemények idegen nyelven 

20 kredit, gyakorlat, választható,  

PHDTANR1 – Tudományos recenziók magyar nyelven  
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5 kredit, gyakorlat, választható,  

PHDTANR2 – Tudományos recenziók idegen nyelven 

10 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf1 – Konferencián való részvétel, prezentáció, előadás, magyar nyelven 

8 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf2 – Konferencián való részvétel, prezentáció poszterrel magyar nyelven 

5 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf3 – Konferencián való részvétel, prezentáció, előadás idegen nyelven 

15 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf4 – Konferencián való részvétel, prezentáció poszterrel idegen nyelven 

10 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKut – Kutatóhelyi vita 

15 kredit, gyakorlat, kötelező  

 

 

4. Doktori oktatási program: Szociálpolitika Doktori Program 
 

Képzési cél: A Doktori Iskola általános képzési céljainak érvényesítése a doktori program 

sajátosságainak figyelembe vételével, a széles értelemben vett szociálpolitika és szociális 

munka témáiból doktori fokozatot szerző hallgatók munkájának a támogatása során. 

A doktori program célja egyrészt a szociálpolitika és szociális munka tudományos, valamint 

oktatói utánpótlásának, továbbá a társadalompolitikai gyakorlat különböző területei számára 

elméleti és gyakorlati szakemberek magas színvonalú képzése; másrészt a hallgatók 

felkészítése a tudományos fokozat megszerzésére, magas színvonalú elemzési-oktatási 

tevékenység folytatására - mindezt tartalmi és formai összhangban a tudományos képzés 

nemzetközi rendszerével. 

El kívánjuk érni, hogy a hallgatók elsajátítsák a nemzetközi szakmai nyilvánosság fórumain 

való hatékony jelenlét (konferencia részvétel, publikációk stb.) technikáit. Miközben nagy 

súlyt helyezünk az egyéni képzésre és tanulásra, törekszünk arra is, hogy a hallgatók 

megtanuljanak hatékonyan együttműködni, mely nélkül nem lehetséges hatékony részvétel a 

nemzeti és nemzetközi tudományos életben. 

 

Kreditszerzés módjai/moduljai:  

1. tanulmányi munkával:  minimum   75 maximum 90 kreditpont 

2. tudományos munkával: minimum 135 kreditpont 

3. oktatói tevékenységgel: minimum   15 kreditpont 

 

 

A tanterv három modulból áll: 

1. Iskolarendszerű képzési modul, amely a képzési és kutatási szakaszban teljesítendő: 

megszerezhető maximum 90 kreditpont (azaz 10 kötelező és maximum 6 választható 

kurzus, továbbá a komplex vizsga 10 kreditpontja), teljesítendő minimum 75 kreditpont 

(azaz 10 kötelező és legalább 3 választható kurzus, továbbá a komplex vizsga 10 

kreditpontja)) 

 

2. Tudományos modul (teljesítendő minimum 135 kreditpont), amelyből a képzési és 

kutatási szakaszban, a kötelező 3 tutori konzultáción (és az ezért járó 30 kreditponton) 

felül teljesítendő minimum 15 kreditpont  
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3. Oktatási modul (teljesítendő minimum 15 kreditpont) 

  

 

 

Az első képzési ciklus, vagyis a képzési és kutatási szakasz (4 félév) struktúrája 

 

 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 

 

1. Iskolarendszerű képzés 

Társadalompolitika 

I. 

5 kredit, 

előadás, 

kötelező, nem 

ismételhető 

   

Társadalompolitika 

II. 

 5 kredit, 

előadás, 

kötelező, nem 

ismételhető 

  

Társadalompolitika 

III. 

  5 kredit, 

előadás, 

kötelező, nem 

ismételhető 

 

Társadalmi 

struktúra I. 

5 kredit, 

előadás, 

kötelező, nem 

ismételhető 

   

Társadalmi 

struktúra II. 

 5 kredit, 

előadás, 

kötelező, nem 

ismételhető 

  

Módszertan I. 5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

   

Módszertan II.  5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

  

Doktori 

szeminárium I. 

 5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

  

Doktori 

szeminárium II. 

  5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

 

Szocializáció    5 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

Választható óra I. 5 kredit, 5 kredit, 5 kredit, előadás, 5 kredit, 
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előadás, 

választható 

előadás, 

választható 

választható előadás, 

választható 

Választható óra II. 5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

Választható óra III. 5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

Választható óra IV. 5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

Választható óra V. 5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

Választható óra VI. 5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

5 kredit, előadás, 

választható 

5 kredit, 

előadás, 

választható 

     

 

2. Tudományos modul 

Tutori konzultáció   10 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

10 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

10 kredit, 

gyakorlat, 

kötelező, nem 

ismételhető 

     

     

 

A tudományos tevékenységek esetében a második képzési ciklus, vagyis a kutatási és 

disszertációs szakasz struktúrájában meghatározott kreditpontok érvényesek.  

 

Komplex vizsga: 

tanulmányi és 

tudományos munka 

   20 kredit 

(ebből 10 

kredit 

tanulmányi, 10 

pedig  

tudományos 

kredit), 

gyakorlat, 

kötelező, a 

tudományos 

nem 

ismételhető 

Minimum teljesítendő kredit a 4. félév végére (komplex vizsgával együtt) 120 kredit. 

Félévenként teljesítendő minimum 15 kredit.  

I. Képzési és kutatási szakasz 

PHDSpTP1 – Társadalompolitika I 

5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpTP2 – Társadalompolitika II 

5 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSpTP3 – Társadalompolitika III 
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5 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSpST1 – Társadalmi struktúra I 

5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpST2 – Társadalmi struktúra II 

5 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSpMO1 – Módszertan I 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpMO2 – Módszertan II 

5 kredit, gyakorlat, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSpSO – Szocializáció 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpDS1 – Doktori  szeminárium I 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpDS2 – Doktori szeminárium II 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpV1 – Választható óra I 

5 kredit, előadás, választható,  nem ismételhető 

PHDSpV2 – Választható óra II 

5 kredit, előadás, választható,  nem ismételhető 

PHDSpV3 – Választható óra III 

5 kredit, előadás, választható,  nem ismételhető 

PHDSpV4 – Választható óra IV 

5 kredit, előadás, választható,  nem ismételhető 

PHDSpV5 – Választható óra V 

5 kredit, előadás, választható,  nem ismételhető 

PHDSpV6 – Választható óra VI 

5 kredit, előadás, választható,  nem ismételhető 

PHDSpTU1 – Tutori konzultáció I 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpTU2 – Tutori konzultáció II 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpTU3 – Tutori konzultáció III 

5 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpKomplex – Komplex vizsga 

20 kredit, gyakorlat, kötelező 

 

 

Az második képzési ciklus, vagyis a kutatási és disszertációs szakasz (4 félév) 

struktúrája 

 

Tutori konzultáció I., II., III., IV. félév, gyakorlat, kötelező, félévenként 

10 kredit,   

összesen 40 kredit 

Önálló kurzus vezetése, magyar vagy idegen nyelven, bármelyik 

félévben, minimum egy kurzus önálló vezetése kötelező,   

magyar nyelven 15 

kredit, idegen 

nyelven 20 kredit 

Önálló tudományos publikáció, közlemény magyar nyelven 15 kredit 

Önálló tudományos publikáció, közlemény idegen nyelven 20 kredit 

Tudományos recenzió magyar nyelven 5 kredit 

Tudományos recenzió idegen nyelven 10 kredit 

Tudományos publikáció fordítása magyarról idegen nyelvre, vagy 3 kredit 
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idegen nyelvről magyarra, és publikálása 

Konferencián való részvétel és prezentáció előadás formájában, magyar 

nyelven 

10 kredit 

Konferencián való részvétel és prezentáció poszterrel, magyar nyelven 5 kredit 

Konferencián való részvétel és szekcióvezetés, magyar nyelven 5 kredit 

Konferencián való részvétel és prezentáció eladás formájában, idegen 

nyelven 

15 kredit 

Konferencián való részvétel és prezentáció poszterrel, idegen nyelven 10 kredit 

Konferencián való részvétel és szekcióvezetés, idegen nyelven 10 kredit 

Kutatóhelyi vita, az elkészült teljes disszertáció első variációjának 

alapján 

20 kredit 

 

Az oktatási (kurzus tartása) és tudományos tevékenységben való részleges (nem önálló) 

részvétel esetében az adott tevékenységért az önálló tevékenység esetében járó pontszám 

arányosítottan, a ténylegesen elvégzett tevékenység arányában kerül megállapításra 

  

Minimum teljesítendő a kutatási és disszertációs szakaszban 120 kredit. Félévenként 

teljesítendő minimum 10 kredit. 

II. TUDOMÁNYOS ÉS DISSZERTÁCIÓS SZAKASZ 

 

PHDSpTUT1 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpTUT2 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpTUT3 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSpTUT4 – Tutori szeminárium 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDOkt1 – Oktatási tevékenység 

15 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDTAN1 – Önálló tudományos publikációk, közlemények magyar nyelven 

15 kredit, gyakorlat, választható 

PHDTAN2 – Önálló tudományos publikációk, közlemények idegen nyelven 

20 kredit, gyakorlat, választható,  

PHDTANR1 – Tudományos recenziók magyar nyelven  

5 kredit, gyakorlat, választható,  

PHDTANR2 – Tudományos recenziók idegen nyelven 

10 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf1 – Konferencián való részvétel, prezentáció, előadás, magyar nyelven 

8 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf2 – Konferencián való részvétel, prezentáció poszterrel magyar nyelven 

5 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf3 – Konferencián való részvétel, prezentáció, előadás idegen nyelven 

15 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKonf4 – Konferencián való részvétel, prezentáció poszterrel idegen nyelven 

10 kredit, gyakorlat, választható 

PHDKut – Kutatóhelyi vita 

15 kredit, gyakorlat, kötelező  
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5. Értékelési, ellenőrzési szabályok: az ismeretek 

ellenőrzésének rendszere 
 
A doktori iskolában az iskolarendszerű képzési modulban három tantárgycsoport van: a 

kötelező, a kötelezően választható és a választható kurzusok. A kötelező, a kötelezően 

választható és és a választható kurzusok esetén az oktató aláírásával ötfokozatú skálán értékeli 

a hallgató teljesítményét az ismeretanyag feldolgozása és elsajátítása alapján: jeles (5), jó (4), 

közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). Egy kurzus teljesítéséhez szükséges számonkérés 

módja lehet szóbeli vagy írásbali vizsga, illetve házidolgozat elkészítése. 

 

A tudományos modul magában foglalja a tudományos kutatómunka módszereinek és 

szabályainak elsajátítását, a hallgató disszertációjának témaköréből bibliográfiák, fordítások, 

publikációk, elkészítését és megjelentetését, konferenciákon, szakmai tudományos 

tanácskozásán való előadásokat, könyvismertetést, recenzió készítést, a tutori konzultáció 

teljesítését, témavázlat elkészítését, a kutatómunkához kapcsolódó terepmunka végzését. 

 

A tudományos modulon belül kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges 

képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, 

a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. A tudományos modulok közül a 

témavezetővel történő konzultáció teljesítését a témavezető aláírásával igazolja.. A 

tudományos munka tanulmányírásért, konferencia-előadásért vagy publikálásért (stb.) járó 

kreditpontjait a doktorandusz témavezetője külön nyilatkozatban aláírásával igazolja, mely 

tartalmazza a tudományos tevékenység jellegét, időpontját, helyét, címét, publikáció esetén 

megjelenésének pontos adatait.  

 

A kutatási tevékenység értékelése háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem 

felelt meg) történik. A tudományos munka igazolásait a Tanulmányi Hivatal doktori ügyekkel 

foglalkozó kollégája adminisztrálja.  

 

A doktori képzésben részt vevő hallgatónak oktatási feladatot kötelező végeznie. Legalább 15 

kreditpontot kötelező elérni kurzus tartásával. Oktatási kredit az ELTE Társadalomtudományi 

Karán és más egyetemen végzett reguláris oktatási tevékenységért adható. Az oktatási 

modulon belül adható kreditek mennyiségét minden félév végén az adott tárgyat gondozó 

tanszék vezetője igazolja. A más egyetemen végzett oktatási tevékenységet előzetesen 

egyeztetni szükséges a doktori program vezetőjével. Elismeréséről az érintett tanszék 

vezetőjének nyilatkozata alapján a doktori program vezetője dönt. 
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6. Egyéb rendelkezések 
 

A tanórák heti rendszerességgel történnek.  Ettől a kurzusok természetéből adódóan kivételesen el 

lehet térni a szaktanár döntése alapján, amelyet a TTDT hagy jóvá. 

 

A választható tanórák indításának a feltétele minimum 3 hallgató részvétele a kurzuson. 

 

A publikációk kreditelbírálása során számba vehetők az önálló monográfiák, a tanulmánykötetekben 

megjelent írások, valamint a folyóirat cikkek. A folyóirat cikkek esetben a MTA IX. Gazdaság- és 

Jogtudományok Osztálya Szociológiai Tudományos Bizottságának magyar és idegen nyelvű 

A,B,C kategóriájú listáját kell alapul venni. Ezek bármelyike beszámítandó. 
http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380 

 

A komplex vizsgára bocsátás feltétele 2 középfokú B2 kategóriájú nyelvvizsga, vagy 1 felsőfokú C1 

és egy alapfokú A2 nyelvvizsga. 

 

A disszertáció védésre bocsátásának feltétele minimum két olyan szaktudományos publikáció, amely 

szorosan kapcsolódik a disszertáció témájához. 

 

http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/Doktori_Folyoiratlistva_SZTB_IX_Osztaly.xls
http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380

