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1. A doktori képzést szervező hivatalok és felelős személyek 

 

Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóság 

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 

Elnök: Prof. Dr. Csernoch László egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes 

Titkár: Dr. Varga Zsolt, tudományos igazgató 

 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Tanács 

Elnök: Prof. Dr. Hoffmann István egyetemi tanár  

Titkár: Dr. Szendrei Ákos 

 

Ügyintézés: 

Dr. Szendrei Ákos, a Bölcsészettudományi Doktori Tanács titkára 

Fogadóórák: hétfő, szerda, péntek: 9.30–11 óra; kedd, csütörtök: 13.30–15 óra 

Főépület 15/A. szoba 

Telefon: (52) 512-900/61834 

Fax: (52) 412-336 

e-mail: phdbtk@arts.unideb.hu 

 

A Bölcsészettudományi Doktori Tanács honlapja: http://btkphd.unideb.hu. 

 

Jelentkezés: 

- Kizárólag elektronikus úton, a Jelentkezési lap és a mellékletek – minél kisebb méretű −PDF (!) 

formátumú elküldésével: phdbtk@arts.unideb.hu. 

- Az anyag postai feladására csak a képzésre felvett hallgatók esetélben lesz szükség. A feladás dátu-

mát később e-mailben közöljük. 

- Postacím: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Tanács 

4002 Debrecen, Pf. 400. 

 

Határidők:  

Jelentkezési lap a kapcsolódó mellékletek és az eljárási díj online/csekken történő befizetése, a jelent-

kezés leadása: 

 

-  2020. május 15. péntek 13 óra (minden tudományban állami ösztöndíjas és önköltséges doktori 

képzésre valamint egyéni felkészülésre) 

 

-  2020. november 16. hétfő 16 óra (minden tudományban egyéni képzésre) 

 

- A felvételi vizsgák időpontja: 2020. június 1–30. (2020. november 18.−december 22.) A távoktás-

ra való tekintettel, ennek módjáról később értesítjük a jelentkezőket. 

 

- Felvételi döntés: 2020. július 15-ig (2021. január 15.) 
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2. Általános tudnivalók 

 

Doktori képzés az alábbi doktori iskolákban folyik: 

 - Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola 

 - Nyelvtudományok Doktori Iskola 

 - Humán Tudományok Doktori Iskola 

 - Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola 

 

A jelentkezés általános feltételei: 

- legalább jó rendű egyetemi vagy azzal azonos értékű diploma (jelen vagy az előző két tanévben 

szerzett diploma esetében 

- külföldi diploma esetén a diploma és leckekönyv vagy azzal egyenértékű tantárgylista hitelesített 

fordítása 

- egy, államilag elismert, legalább középfokú (B2 szintű), komplex nyelvvizsga (vagy azzal egyen-

értékű honosított nyelvvizsga vagy nyelvszakos felsőoktatási oklevél) a szakma és a tudomány mű-

velésére alkalmas nyelvből 

- a jelentkezés feltétele legalább egy, szakmai publikációs fórumban megjelent (vagy a csatolt szer-

kesztőségi igazolás szerint megjelenésre elfogadott) publikáció vagy OTDK-n elért 1−3 helyezés.  

 

A jelentkezéshez szükséges mellékletek és dokumentumok 

- Jelentkezési lap* 

A Jelentkezési lap 2. pontját képző Tervezett kutatási téma és kutatási terv részletes kidolgozása a 

2020-as felvételiben nagy hangsúlyt kap,  

- szakmai önéletrajz, 

- publikációs jegyzék, 

- legalább egy szakmai publikációs fórumban megjelent (vagy a csatolt szerkesztőségi igazolás szerint 

megjelenésre elfogadott) publikáció,  

- egyetemi diploma fénymásolata (külföldön szerzett diplománál hitelesített fordítás is, valamint a lec-

kekönyv fordítása), 

- MA diploma esetén a BA diploma másolata is (külföldön szerzett diplománál hitelesített fordítás is, 

valamint a leckekönyv fordítása), 

- a 2019/20-as tanévben, de nem a DE BTK-n végző hallgatók esetében igazolás a diploma átlagáról, 

melyet küldjön pótlásként e-mailben, vagy legkésőbb a felvételi vizsgára hozzon magával, 

- határon túli, a 2019/20-as tanév 2. félévében, de a PhD felvételi vizsgát követően diplomát szerző 

hallgatók esetében a BA és MA képzés leckekönyvének/elektronikus összesítőjének másolata és hi-

telesített fordítása, 

- a szakma és a tudomány műveléséhez szükséges valamelyik idegen nyelvből egy, államilag elismert, 

legalább középfokú (B2 szintű), komplex nyelvvizsga, vagy nyelvszakos felsőoktatási oklevél má-

solata, 

Határon túli magyar jelentkező esetében az érettségi bizonyítvány (!) és annak hitelesített fordítása, 

nem magyar nyelvű felsőoktatási képzés esetén a diploma és annak hitelesített fordítása igazolja a 

legalább középfokú idegen nyelv-tudást.  

A fogyatékossággal élő jelentkezőt a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától és 

mértékétől függően mentesség illeti meg a nyelvvizsga valamelyik része (szóbeli/írásbeli) alól, vagy 

annak szintjét tekintve. A fogyatékosság által nem érintett nyelvvizsgarész követelménye nem válto-

zik. 

Hallássérült jelentkező esetében nem magyar középfokú jelnyelvi-vizsga igazolása szükséges. 

- a 9.000 Ft-os eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy on-line igazolás másolata. A jelent-

kezési díj befizetésének menete: számlaszám: 10034002-00282871-00000000; számlatulajdonos ne-

ve: Debreceni Egyetem; közlemény rovatba: jelölt neve, ezt követően 247, 1H4FPHDF, BB00]), 

- a doktori iskolák/programok további dokumentációt kérhetnek, erről l. a felvétel iskolaspecifikus kö-

vetelményeit. 

 

                                                 
* letölthető a http://btkphd.unideb.hu honlapról 
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valamint az egyéni felkészülőknek az alábbiakat: 

- a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeinek teljesítésére vonatkozó igazolás, 

- a Doktori Szabályzat 15.§ szerinti tudományos munkásság igazolása publikációs jegyzék és/vagy 

egyetemi doktori oklevél formájában, valamint az egyes doktori iskolák által megszabott publikációk 

másolata (legalább négy publikáció), 

- a doktori értekezés első változata spirálozott formában, 

- a leendő témavezető írásos nyilatkozata a jelentkezési lapon arról, hogy a dokumentált előmunkála-

tok alapján egy év alatt megfelelő szintű értekezés készíthető. 

 

Jelentkezni lehet nappali és levelező képzésekre:  

- állami ösztöndíjas (nappali),  

- önköltséges (nappali),  

- egyéni felkészülésre (levelező). 

A jelentkező az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzési formát is megjelölheti a jelentkezési lapon. 

 

Lehet több doktori programba/iskolába is jelentkezni, ilyen esetben a jelentkezési dokumentációt annyiszor 

kell benyújtani, ahány helyre pályázik. 

 

A kutatási téma és témavezető kiválasztásához tájékozódjon a doktori.hu honlapon, az adott doktori iskola 

felületén. Csak az ott található témákhoz kapcsolódó kutatás  és témavezetők választhatóak! 

 

Ösztöndíj/költségtérítés: 

Állami ösztöndíjas képzésre magyar és az EU tagállamai állampolgárságával rendelkező jelentkezők pá-

lyázhatnak. 

 

Az ösztöndíj összege: a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft/hó (24 hónap), a kutatási és disszertációs 

szakaszban 180.000 Ft/hó (24 hónap).  

 

A költségtérítés összegét lásd a doktori programok leírásánál. 

 

Határon túli magyar jelentkezők felvehetők az adott iskola állami ösztöndíjas finanszírozású képzésére is. 

Amennyiben önköltséges finanszírozású képzésre nyernek felvételt, külön pályázatot adhatnak be a határon 

túli magyar ösztöndíjszervezeteknél. A nem EU tagállamhoz tartozó jelentkezők ösztöndíj iránti kérelmüket 

a származási ország szervezeteinél kell benyújtaniuk. 

 

Felvételi vizsga:  

A felvételi szóbeli meghallgatásból áll. A bizottság a meghallgatáson képet kap a jelölt szakmai tájékozott-

ságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről és 

nyelvismeretéről. A bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét és rangsorolja őket. 

A távoktásra való tekintettel, ennek módjáról később értesítjük a jelentkezőket. 
 

A felvételi vizsgán a bizottság az alábbi kategóriákban ad pontot: 

 

- szakmai tájékozottság      max. 40 pont 

- diploma        max. 30 pont 

  (kitüntetéses/kitűnő 30, jeles/kiváló 25, jó 20) 

- eddigi tudományos munka, publikáció, TDK-dolgozat max. 30 pont 

 

Publikáció: 

A jelentkezés feltétele legalább egy, szakmai publikációs fórumban megjelent (vagy megjelenésre elfoga-

dott, ez esetben hivatalos szerkesztőségi igazolás csatolandó) publikáció. A publikációt egy példányban csa-

tolni kell a jelentkezéshez. Napi- és hetilapban, egyetemi újságban megjelent írások nem fogadhatók el 

szakmai publikációnak. 
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A szakmai publikációs fórumokról a doktori programok titkárai/vezetői tudnak felvilágosítást adni. 

 

Végzős hallgatók figyelmébe: 

A 2019/20-as tanév 2. félévében végző hallgatók akkor nyerhetnek felvételt, ha június 16-ig minden, a dip-

loma megszerzéséhez szükséges dokumentumot (pl. nyelvvizsga) bemutattak a Tanulmányi Osztályon (a 

nem a DE BTK-n végző hallgatók kérjenek igazolást erről a saját tanulmányi osztályukon és június 16-ig 

pótlólag csatolják a jelentkezéshez). Mivel a doktori tanács júniusi ülésén végleges felvételi sorrendet állapít 

meg, így csak azon jelentkezők felvételi vizsgájának eredményét tudja értékelni, akik rendelkeznek a kép-

zésre történő jelentkezés feltételeként leírt összes dokumentummal. Kivételt képeznek azon határon túli, a 

2019/20-as tanév 2. félévében a PhD felvételi vizsgát követően diplomát szerző hallgatók, akik felvétele 

csak a diploma/vagy azt igazoló okirat másolata és hiteles fordítása benyújtását követően válik véglegessé.
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3. Részletes tudnivalók 

 

(1) A bölcsészettudományi tudományterület doktori iskolái nyolc évfolyamos képzésben csak nappali 

tagozatra hirdetnek felvételt. Ezen belül – azonos képzési elvárások mellett – lehetséges az állami ösztöndí-

jas és önköltséges pénzügyi finanszírozásra történő jelentkezés. Szervezett doktori képzésre pályázhatnak 

azok a magyar és külföldi állampolgárok, akiknek hazai vagy külföldi egyetemi végzettségük van, vagy azt 

a felvétel évében megszerzik. Az egyéni felkészülők számára a levelező tagozatos képzésben van lehetőség 

a fokozat megszerzésére.   

(2) A jelentkezőkkel a tudományterületi doktori tanács által megbízott, programonként, legalább három-

tagú bizottság felvételi beszélgetést folytat, hogy képet kapjon a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori 

munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos tevékenységéről és nyelvismeretéről. A bizott-

ság értékeli a jelentkezők teljesítményét, rangsorolja őket és feltétlenül javasolja, feltételesen javasolja vagy 

nem javasolja felvételüket. 

(3) A végső felvételi döntést a tudományterületi doktori tanács hozza meg. A felvétel meghatározott 

doktori iskolába, azon belül pedig programba és alprogramba szól és megnevezi a témavezetőt is. A dönté-

sek ellen fellebbezni nem lehet, csak jogsérelem esetén nyújtható be panasz az egyetem rektorához. 

(4) A pályázókat a Bölcsészettudományi Doktori Tanács értesíti a döntésről. 

(5) A felvételt nyertnek a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a doktori képzéssel és 

fokozatszerzéssel kapcsolatos egyetemi szabályzatot, a rá vonatkozó eljárási rendet és a doktori program 

követelményeit áttanulmányozta, s azok alapján jogait és kötelességeit megismerte. 

(6) A jelen, valamint az előző két tanévben szerzett diploma esetén a jelentkezés feltétele a legalább jó 

minősítésű diploma. Az ennél régebben szerzett diplomát nem pontozzuk, ekkor a szakmai tájékozottság és 

az addigi tudományos munka maximális pontszáma 15–15 ponttal növekszik. 

(7) A felvétel szakmailag indokolt további feltételeit – a programtanácsok javaslatát figyelembe véve – a 

tudományterületi doktori tanács állapítja meg. Ezek között a jelentkező szakmai előképzettségére, nyelvtu-

dására, korábbi szakmai tevékenységére vonatkozó feltételek lehetnek. 

(8) A felvételhez szükséges (de nem feltétlenül elégséges) pontszám 60 pont. A jelöltnek a 2 pontban 

felsorolt valamennyi felvételi kategóriában legalább 20 pontot meg kell szereznie. 

(9) A doktori képzésre történő beiratkozás feltétele a diploma és a nyelvtudást (vagy nyelvi mentességet) 

igazoló dokumentumok bemutatása. A 2019/20-as tanévben végző hallgatók esetében a beiratkozás csak a 

diploma bemutatása után lehetséges. Amennyiben bármilyen okból nem szerez diplomát, felvételi vizsgája 

érvénytelen és a képzést nem kezdheti el. 

 

Az egyéni felkészülők jelentkezése 

 

(1) Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal valamint dokumen-

tált tudományos teljesítménnyel (egyetemi doktori cím és/vagy megfelelő számú és minőségű publikáció) 

rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat megszerzését. 

(2) A felvétel tudományos feltétele az értekezés tárgyához kapcsolódó legalább négy előzetesen megje-

lent szakmai publikáció. 

(3) A felvételi anyaghoz a jelöltnek csatolnia kell az értekezés első változatának már meglévő (kb. 75 %-

os, doktori iskolánként eltérő!) kéziratát. 

(4) Az egyéni felkészülők csak a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól kapnak felmentést, de a dok-

tori (PhD) fokozatszerzés minden más követelményét (kutatási és disszertációs) teljesíteniük kell, tehát leg-

alább egy aktív félév teljesítése és 120 kredit megszerzése számukra is kötelező. 

(5) Az egyéni felkészülést folytatók állami doktori ösztöndíjban nem részesülnek. 

(6) Az egyéni felkészülésben résztvevők elektronikus tanulmányi rendszerben történő regisztrációja (le-

velező önköltséges jogviszony) a sikeres komplex vizsgát követően történik meg. Amennyiben a komplex 
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vizsga teljesítése megtörténik október 10-ig, vagy március 10-ig, akkor az adott félév regisztrációjára sor 

kerül, ellenkező esetben a regisztráció a következő félévben válik esedékessé. 

(7) A komplex vizsgát követő egy éven belül részt kell venni a számára előírt előzetes vitán, melyen leg-

alább öt tudományos fokozattal rendelkező szakember részvétele szükséges. A vitáról jegyzőkönyv készül. 

Amennyiben az értekezés nincs olyan állapotban, hogy az előzetes vita megtartható legyen, a jelöltet törölni 

kell a nyilvántartásból. 

(8) A valamely doktori programban egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kötelesek jelent-

kezni a tudományterületi doktori tanácsnál. A jelentkezést a szervezett képzésre való jelentkezésekkel egy-

idejűleg kell benyújtani. A tudományterületi doktori tanács – a programtanács javaslatára – keresztféléves 

felkészülést is engedélyezhet, ez esetben a jelentkezés határideje november 15. 

(9) A felvételi vizsgán az egyéni felkészülésre jelentkezők is a fentiekben megadott három kategória 

szerint kapnak pontokat. A szervezett képzéstől eltérően azonban egyéni felkészülésre csak akkor vehető fel 

a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit már teljesítette, a Doktori Szabályzat 15.§-a szerinti önál-

ló tudományos munkássággal rendelkezik (pontos követelményeket lásd az egyes doktori iskoláknál), birto-

kában van mindazoknak a szakmai ismereteknek, amelyekkel a szervezett képzést lezárók rendelkeznek, és 

az értekezés első változata már elkészült. Ez utóbbi igazolásához a felvételi anyaghoz csatolni kell a érteke-

zés már meglévő kéziratát és a leendő témavezetőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a benyújtott 

anyag alapján egy év alatt megfelelő szintű értekezés készíthető. 

 

A fokozat megszerzésének nyelvi feltételei: 

 Az egyik (a) a szakma és a tudomány művelésére alkalmas nyelvből legalább középfokú 

(az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szó-

beli és írásbeli készséget is igazoló, korábban „C” típusú) – vagy azzal egyenértékű honosí-

tott-nyelvvizsga, vagy nyelvszakos vagy szakfordítói oklevél, 

Határon túli hallgató számára külföldi érettségi vagy idegen nyelvű képzésben szerzett felső-

oktatási végzettség.  

A fogyatékossággal élő jelöltet a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától 

és mértékétől függően mentesség illeti meg a nyelvvizsga valamelyik része (szóbeli/írásbeli) 

alól, vagy annak szintjét tekintve. A fogyatékosság által nem érintett nyelvvizsgarész köve-

telménye nem változik. 

Hallássérült jelölt esetében nem magyar középfokú jelnyelvi-vizsga igazolása szükséges. 

 

 A fokozatszerzés nyelvi feltétele a másik (b) a szakma és a tudomány művelésére alkal-

mas nyelvből: 

leckekönyvben vagy elektronikus tanulmányi rendszerben igazolt nyelvtanulás – kol-

lokvium vagy záróvizsga – jeles vagy jó eredménnyel, 

vagy alapfokú (a B1 szintnek megfelelő), komplex (szóbeli és írásbeli készséget is igazoló, 

korábban „C” típusú ) államilag elismert nyelvvizsga vagy magasabb fokú szóbeli, írásbeli 

vagy komplex, államilag elismert nyelvvizsga. 

A kérdéses eseteket a nyelvi követelmények teljesítését a DE BTK Idegen Nyelvi és Tovább-

képzési Központja bírálja el. 

 

Külföldi jelentkezők 

 

 A külföldi jelentkezőkre a fentiekben leírtakon túl a következők érvényesek: 

(1) Külföldi állampolgárok – a magyar állampolgárokhoz hasonlóan – jelentkezhetnek ösztöndíjas vagy 

önköltséges képzésre. Amennyiben önköltséges finanszírozású képzésre nyernek felvételt, de a soron követ-

kező tanév kezdetén valamely ösztöndíjszervezet igazolását bemutatják arról, hogy a szervezet ösztöndíjat 

biztosít számukra, ösztöndíjas képzésben kezdik el a tanulmányaikat. Ellenkező esetben a hallgató csak ön-

költséges képzésben vehet részt. 

(2) Külföldi jelentkezők felvételi követelményeit és pontozási rendszerét a tudományterületi doktori ta-

nács – a programtanácsok javaslatára – másként is szabályozhatja. 
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Külföldi érettségi és egyetemi végzettség nyelvi követelményeknek való megfeleltetéséről a 137/2008. (V. 

16.) és a 260/2012. (IX. 14.) Kormányrendeletek rendelkeznek, amelyek értelmében: 

(1) Amennyiben a jelentkező rendelkezik államilag elismert vagy honosított, legalább középfokú 'C' 

típusú nyelvvizsgával egy, az adott téma kutatásához szükséges nyelvből, akkor elegendő, ha diplomáját a 

Debreceni Egyetem BDT-hez továbbtanulási céllal történő elismerési eljárásra nyújtja be. Ebben az esetben 

a diploma csak a Debreceni Egyetem történő felvételi vizsgára, tanulmányok folytatására és fokozatszerzés-

re jogosít. 

(2) Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik nyelvvizsgával, és külföldi diplomáját csak továbbtanulá-

si céllal kívánja elismertetni, akkor elegendő, ha diplomáját a Debreceni Egyetem BTK-hoz továbbtanulási 

céllal történő elismerési eljárásra nyújtja be. A rendelkezés értelmében az idegen nyelven folytatott, állami-

lag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány ill. oklevél az oktatás nyelve 

szempontjából államilag elismert egynyelvű komplex (korábban ’C’ típusú) felsőfokú (az Európa Tanács 

Közös Európai Referenciakeret C1 szintjének megfelelő) nyelvvizsgának felel meg. Ebben az esetben a dip-

loma csak a Debreceni Egyetemen történő felvételi vizsgára, tanulmányok folytatására és fokozatszerzésre 

jogosít. 

(3) A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási 

intézményben szerzett érettségi bizonyítvány (!) az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag 

elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú 

oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tan-

évig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve 

szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. 

(4) Amennyiben a jelentkező külföldi diplomáját oklevélként és nyelvvizsgaként teljes hatállyal szeretné 

elismertetni, akkor – mivel ilyen típusú elismerésre csak az Oktatási Minisztérium Ekvivalencia és Informá-

ciós Központja jogosult – az Oktatási Minisztériumhoz kell fordulnia diplomájának elismerése érdekében. 

Teljes hatályú elismerésre csak az jogosult, aki állampolgárságát és magyarországi lakóhelyét lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvánnyal igazolja. 

(5) A kérelem mellékleteként az alábbiakat kell benyújtani: 

 a, az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolata,  

 b, olyan okirat hiteles másolata (pl. leckekönyv), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok idő-

tartamát, az előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,  

 c, az a, és b, pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását. Hiteles fordításnak minősül 

az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv és a magyar közjegyző 

hitelesítési záradékával ellátott fordítás. 

A fennálló jogszabályok alapján el nem dönthető esetekben a BDT a jelzett kormányrendelet alapján 

állásfoglalásért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordul. 

Amennyiben külföldi diplomával rendelkező jelölt felvételt nyer és amennyiben a Magyar Ekviva-

lencia Bizottságtól kérte bizonyítványának vagy oklevelének diplomaként és nyelvvizsgaként való elismeré-

sét, az első félévre való beiratkozáskor be kell mutatnia a Magyar Ekvivalencia Bizottság erről szóló 

igazolását. 
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4. A felvétel iskolaspecifikus követelményei 

 

4. 1. Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola 

Vezető: Prof. Dr. Debreczeni Attila 

Titkár: Dr. Gönczy Monika  

(Főépület fsz. 3.; +36 52/512-900/22650; tel/fax: +36 52/512-957;  

deidi@arts.unideb.hu)  

Honlap: www.deidi.unideb.hu 

 

A doktori iskola felvételi követelményei az egyéni felkészülők számára: 

 Az egyéni felkészülőknek legalább négy, szakmailag elismert folyóiratban megjelent 

szaktanulmánnyal kell rendelkezniük és a felvételikor be kell adniuk az értekezés előzetes változatá-

nak kéziratát. 

 

4.1.1. Magyar irodalmi,  modern filológiai és kultúratudományi program 

 Programvezető: Prof. Dr. Szirák Péter 

Programtitkár: Dr. Gönczy Monika 

(Főépület fsz. 3.; +36 52/512-900/22650; tel/fax: +36 52/512-957;  

deidi@arts.unideb.hu)  

 

Alprogramok Az alprogramok vezetői 

Francia  irodalom és kultúra Dr. Kálai Sándor 

Holland irodalom és kultúra Dr. Pusztai Gábor 

Magyar irodalom és kultúra Prof. Dr. Debreczeni Attila 

Mediális kultúratudomány Prof. Dr. Szirák Péter 

Német irodalom és kultúra Dr. Kovács Kálmán 

Olasz irodalom és kultúra Dr. Pete László 

Orosz irodalom és kultúra Dr. Goretity József 

 

A Francia irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

Az alprogram titkára: Forgács Anikó 

(Főépület 427., +36 52/512-900/22159; forgacs.aniko@arts.unideb.hu) 

 

 Doktori képzésre végzős francia mesterszakos egyetemi hallgatók, továbbá felsőfokú francia nyelv- 

és irodalom szakos végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezhetnek. Kivételes esetben más 

bölcsészdiploma is elfogadható (irodalom vagy filozófia szakos bölcsész; 2011-től az ODT-

adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-on szerzett diploma), ilyen esetekben a jelöltnek 

felsőfokú (C1 szintnek megfelelő) francia nyelvvizsgával kell rendelkeznie. 

 A jelentkezőknek írásban elkészített 2–3 oldal terjedelmű francia nyelvű tanulmányi tervet kell be-

nyújtaniuk közvetlenül a programtanácshoz a szakirányválasztás indoklásával, illetve azon belül ér-

deklődési területük érdemi jellemzésével. Ennek keretében számolnak be addig végzett szakmai 

tevékenységükről is (szakdolgozat, TDK-munka, publikációk). A tanulmányi terv a szakmai intelli-

gencia elbírálásának alapja. 

 Francia nyelvű felvételi elbeszélgetés során a jelentkezőnek számot kell adnia arról, hogy rendelke-

zik a választott tudományágban a doktori tanulmányok megkezdéséhez szükséges szakmai és nyelvi 

jártassággal. 

 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 60.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj 

csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 100.000 Ft. 

  

mailto:forgacs.aniko@arts.unideb.hu
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A Holland irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

Az alprogram titkára: Dr. Bozzay Réka  

(Főépület 408.; +36 52 512 900/62559; bozzay.reka@arts.unideb.hu) 

 

 Diploma: a jelöltnek – legalább jó rendű – holland nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA oklevéllel 

vagy tolmács-fordító MA oklevéllel kell rendelkeznie. Kivételes esetben más bölcsészdiploma is el-

fogadható (pl. irodalom, történelem vagy filozófia szakos bölcsészdiploma), illetve 2011-től az 

ODT-adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-on szerzett diploma, ilyen esetekben a jelölt-

nek felsőfokú holland nyelvvizsgával kell rendelkeznie. 

 Tudományos teljesítmény: Dokumentált produktumok (közlemény, TDK-dolgozat stb.) alapján kap-

hatók pontok (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete). A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetség-

gondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető 

produktumokkal. 

 Szakmai tájékozottság: a jelöltnek a jelentkezési lapjához mellékelnie kell egy 2-3 oldal terjedelmű 

holland nyelvű munkatervet. 

 

A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők: 

 Szakmai tájékozottság a mellékelt munkaterv és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján: 

 A tervezett értekezés célkitűzésének, módszerének, anyagának bemutatása. 

 A téma hazai és nemzetközi tudományos jelentőségének kifejtése. 

 A tanulmányozandó korszakra, annak történelmi, társadalmi és irodalomtörténeti előzményeire vo-

natkozó ismeretek, valamint az irodalomtudományi felkészültségnek olyan szintje, mely elegendő 

alap a szakmai véleményalkotáshoz és az önálló kutatómunka megkezdéséhez. 

 A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka. 

- Szakmai fórumokon publikált (v. publikálásra elfogadott) publikációk (tanulmányok és recenziók). A 

publikációkat papíron kinyomtatva, xeroxmásolat v. gépirat formájában a felvételi előtt 3 héttel el 

kell juttatni a doktori program vezetőjéhez. 

- TDK-szereplés. 

- Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 70.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj 

csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft. 

 

A Magyar irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

Az alprogram titkára: Dr. Gönczy Monika 

(Főépület fsz. 3.; +36 52/512-900/22650; tel/fax: +36 52/512-957; 

deidi@arts.unideb.hu) 

 

 Egyetemi/MA bölcsészdiploma, 2011-től az ODT-adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-

on szerzett diploma.  

A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők: 

 Szakmai intelligencia:  

- A tervezett értekezés célkitűzésének, módszerének, elemzendő-feltárandó anyagának bemutatása. 

- A téma hazai és nemzetközi tudományos jelentőségének kifejtése. 

- A korszak vagy a téma szempontjából fontos irodalomelméleti művek ismerete. 

- A téma szakirodalmának hazai és külföldi ismerete, komparatisztikai vonatkozásai. 

A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka:  

- Rangos szakmai fórumokon publikált (v. publikálásra elfogadott) tanulmányok. A publikációkat pa-

píron kinyomtatva, xeroxmásolat v. gépirat formájában a felvételi előtt 3 héttel el kell juttatni a dok-

tori program vezetőjéhez. 

- TDK-szereplés. 

- Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint. 
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- Legalább középfokú (B2 szintnek megfelelő), komplex ("C") típusú vagy azzal egyenértékű nyelv-

vizsga egy, a téma szakirodalmának ismeretéhez szükséges nyelvből. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 70.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj 

csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft. 

 

A Mediális kultúratudomány alprogram felvételi követelményei: 

Az alprogram titkára: Kiss Angéla 

(Főépület. 137; +36 52/512-900/23122; kiss.angela@arts.unideb.hu) 

 

 Egyetemi/MA bölcsész- vagy társadalomtudományi diploma. 2011-től az ODT-adatbázisban 

megjelölt „fogadott mesterszakok”-on szerzett diploma.  

 Kutatási terv (legalább három gépelt oldalon), amelyben a pályázó egy adott téma kommunikáció- és 

médiatudományi szempontok szerinti vizsgálatát irányozza elő. 

A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők: 

 Szakmai intelligencia  

 A tervezett értekezés célkitűzésének, módszerének, elemzendő-feltárandó anyagának bemutatása. 

 A téma hazai és nemzetközi kultúra- és médiatudományi jelentőségének kifejtése a vonatkozó, aktuá-

lis szakirodalomra hivatkozva. 

 A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka  

- Rangos szakmai fórumokon publikált (v. publikálásra elfogadott) tanulmányok.  

- Az offline-publikációkat papíron kinyomtatva, xeroxmásolat v. gépirat formájában a felvételi előtt 3 

héttel el kell juttatni a doktori program vezetőjéhez.  

- Az online-publikációk esetében a közlemény címét és a közleményre mutató internetes hivatkozást 

(linket) kérjük listába foglalni és elküldeni.  

- Ha a jelölt olyan projektben vett részt, amelynek van szaktudományi jelentősége, de a projekt titkosí-

tott és/vagy csoportos teljesítmény, akkor azt a jelölt hivatalos igazolással dokumentálja. 

- TDK-szereplés. 

 Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint. 

 Legalább középfokú (B2 szintnek megfelelő), komplex ("C") típusú vagy azzal egyenértékű nyelv-

vizsga egy, a téma szakirodalmának ismeretéhez szükséges nyelvből. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 70.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj 

csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 100.000 Ft. 

 

A Német irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

Az alprogram titkára: Feketéné Balogh Marianna  

(Főépület 129.; +36 52/512-900/22519; balogh.marianna@arts.unideb.hu) 

 

 Német nyelv és irodalomszakos egyetemi/MA oklevél. 2011-től az ODT-adatbázisban megjelölt „fo-

gadott mesterszakok”-on szerzett egyéb diploma, ilyen esetekben a jelöltnek felsőfokú (C1 szintnek 

megfelelő) német nyelvvizsgával kell rendelkeznie.  

 Egy 2-3 oldal terjedelmű német nyelvű munkaterv, melyet a programtanácshoz és az alprogramveze-

tőhöz kell benyújtani. 

 Tudományos teljesítmény: dokumentált produktumok (közlemény, TDK-dolgozat, stb.) alapján kap-

ható pontok (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete). A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetség-

gondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető 

produktumokkal. 

 

mailto:balogh.marianna@arts.unideb.hu
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A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők: 

 Szakmai tájékozottság – a mellékelt munkaterv és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján: 

- A tervezett értekezés célkitűzésének, módszerének, anyagának bemutatása. 

- A téma hazai és nemzetközi tudományos jelentőségének kifejtése. 

- −A tanulmányozandó korszakra, annak történelmi, társadalmi és irodalomtörténeti előzményeire vo-

natkozó ismerete. 

- Az irodalomtudományi felkészültségnek olyan szintje, mely elegendő alap a szakmai véleményalko-

táshoz és az önálló kutatómunka megkezdéséhez. 

 A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka 

- Szakmai fórumokon publikált (v. publikálásra elfogadott) publikációk (tanulmányok és recenziók). A 

publikációkat papíron kinyomtatva, xeroxmásolat v. gépirat formájában a felvételi előtt 3 héttel el 

kell juttatni a doktori program vezetőjéhez. 

- TDK-szereplés 

- Fellépés, közreműködés szakmai fórumokon (előadás, közreműködés, kiadványszerkesztés etc.) 

 Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 70.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj 

csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 100.000 Ft. 

 

Az Olasz irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

Az alprogram titkára: Dr. Száraz Orsolya 

(Főépület 342/a; +36 52/512-900/22117 

szaraz.orsolya@arts.unideb.hu) 

 

 Doktori képzésre felsőfokú olasz nyelv és irodalom szakos végzettséggel, 2011-től az ODT-

adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-on (köztük a fordító és tolmács MA) szerzett dip-

lomával rendelkező szakemberek jelentkezhetnek, akik képességeiket, rátermettségüket különböző 

formákban (kiemelkedő színvonalú diplomamunka, publikáció, OTDK-díj stb.) bizonyították. Nem 

olasz szakos végzettség esetén a jelöltnek felsőfokú (C1 szintnek megfelelő) olasz nyelvtudást szük-

séges igazolnia. 

 A jelentkezőknek írásban elkészített tanulmányi tervet kell benyújtaniuk az alprogram- 

vezetőhöz és a programtanácshoz: a szakirány, az érdeklődési terület és a kutatási téma megválasztá-

sának pontos leírásával és érdemi indoklásával, továbbá az addig végzett szakmai tevékenységük 

bemutatásával, pontos adataival, hiteles dokumentumaival és, lehetőség szerint, szövegeivel (diplo-

ma, szakdolgozat, díjnyertes OTDK-dolgozat és publikáció[k] szövege). 

 Olasz nyelvű felvételi elbeszélgetés során a jelentkezőnek számot kell adnia arról, hogy rendelkezik 

a választott tudományágban a doktori tanulmányok megkezdéséhez szükséges szakmai és nyelvi jár-

tassággal, valamint a kitűzött tudományos munka megvalósítására való képességgel, elhivatottsággal 

és eltökéltséggel. 

A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők: 

 Szakmai tájékozottság – a mellékelt munkaterv és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján: 

- A mellékelt írásbeli munkaterv és a felvételi vizsgán nyújtott szóbeli teljesítmény alapján. 

- A tervezett disszertáció témájának, téziseinek, módszereinek bemutatása. 

- A téma tudományos jelentőségének, újdonságának és várható eredményeinek felvázolása. 

- A tervezett értekezés nemzetközi és hazai szakirodalmának ismerete. 

 A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka  

- Az eddig publikált tanulmányok, cikkek stb. bemutatása. 

- További publikációs tervek és lehetőségek ismertetése. 

- Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott tanulmány bemutatása. 

 Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint. 
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Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 100.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi  

elbírálás alapján a tandíj csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft. 

 

A Orosz irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

Az alprogram titkára: Pásku Gyöngyi  

(Főépület 245/b; +36 52/512-900/22210; pasku.gyongyi@arts.unideb.hu) 

 

 Bölcsész egyetemi/MA diploma, 2011-től az ODT-adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-

on szerzett diploma. 

 Közép vagy felsőfokú orosz nyelvtudás. 

A felvételi vizsgán érvényesített értékelési szempontok a következők: 

 Szakmai tájékozottság 

- A tervezett értekezés célkitűzésének, módszerének, elemzendő/feltárandó anyagának bemutatása. 

- A téma hazai és nemzetközi tudományos jelentőségének kifejtése. 

- A korszak vagy a téma szempontjából fontos irodalomelméleti és/vagy kultúratudományi szakmun-

kák ismerete. 

- A téma hazai és külföldi szakirodalmának ismerete, komparatisztikai vonatkozásai. 

 A felvételi vizsgáig végzett szakmai munka 

- Rangos szakmai fórumokon publikált (v. publikálásra elfogadott) tanulmányok. A publikációkat pa-

píron kinyomtatva, xeroxmásolat v. gépirat formájában a felvételi előtt 3 héttel el kell juttatni a dok-

tori program vezetőjéhez. 

- TDK-szereplés. 

 Diploma minősítése: a Doktori Szabályzat szerint. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 70.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi  

elbírálás alapján a tandíj csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 100.000 Ft. 

 

4.1.2. Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi program 

Programvezető: Prof. Dr. Rácz István 

 Programtitkár: Kiss Erika 

       (Főépület 112; 52/512-900/23090; kiss.erika@arts.unideb.hu) 

 

Alprogramok Az alprogramok vezetői 

Angol irodalom és kultúra Dr. Kalmár György 

Észak-amerikai irodalom és kultúra Dr. Glant Tibor 

 

Az Angol irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

 Angol nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA oklevél, vagy egyéni megítélés alapján  

más bölcsészettudományi és társadalomtudományi egyetemi/MA oklevél, 2011-től az ODT-

adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-on szerzett diplomával,  valamint magas szintű an-

gol nyelvtudás. 

 A kutatási témára vonatkozó, angol nyelven (legalább 1200 szó, kb. 10.000 n terjedelemben) körvo-

nalazott szakmai elképzelés. 

 A tanulmányozandó témára vonatkozó ismeretek, valamint az alapvető és a témához szükséges elmé-

leti felkészültség megfelelő szintje. Megfelelőnek az tekintendő, ami elegendő alap az önálló kuta-

tómunkához és szakmai véleményalkotáshoz. 

 Nyelvtudás: előfeltétel az angol nyelv magas szintű (nyelvtanári fokú) ismerete. Másik világnyelv 

ismerete nem felvételi előfeltétel, de az ebből szerzett közép- vagy felsőfokú állami nyelvvizsga, il-

letve egyetemi/MA oklevél előnyt jelenthet. 
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 Fontos az eddigi szakmai-tudományos jellegű tevékenység is: TDK-munka, publikációk, hosszabb 

készülő munka megírt fejezetei, szakmai fórumon való szereplés (pl. konferencia-előadás). 

 A felvételizők jelentkezési lapjukhoz mellékeljék egyetemi szakdolgozatuk egy példányát is, amen--

nyiben nem a DE BTK Angol–Amerikai Intézetében szerezték diplomájukat. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 40.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj 

csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 100.000 Ft. 

 

Az Észak-amerikai irodalom és kultúra alprogram felvételi követelményei: 

 Angol nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA oklevél vagy egyéb bölcsészdiploma, 2011-től az 

ODT-adatbázisban megjelölt „fogadott mesterszakok”-on szerzett diploma, valamint magas szintű 

angol nyelvtudás. 

 A kutatási témára vonatkozó, angol nyelven (legalább 1200 szó, kb. 10.000 n terjedelemben) körvo-

nalazott szakmai elképzelés. 

 A tanulmányozandó témára vonatkozó ismeretek, valamint az alapvető és a témához szükséges elmé-

leti felkészültség megfelelő szintje. Megfelelőnek az tekintendő, ami elegendő alap az önálló kuta-

tómunkához és szakmai véleményalkotáshoz. 

 Nyelvtudás: előfeltétel az angol nyelv nyelvtanári fokú ismerete. Második világnyelv ismerete nem 

felvételi előfeltétel, de az ebből szerzett legalább alapfokú nyelvvizsga, illetve egyetemi/MA oklevél 

vagy leckekönyvbeli dokumentum előnyt jelent. 

 Fontos az eddigi szakmai-tudományos jellegű tevékenység: ide számít a TDK-munka, publikációk, 

hosszabb készülő munka megírt fejezetei és szakmai fórumon való szereplés (pl. konferencia elő-

adás). Előnyt élveznek azok a pályázók, akik ilyen tevékenységet az amerikanisztika, illetve a kana-

disztika területén fejtettek ki, és azt dokumentálni tudják. 

 A felvételizők mellékeljék jelentkezési lapjukhoz egyetemi szakdolgozatuk egy példányát is, amen--

nyiben nem a DE BTK Angol–Amerikai Intézetében szerezték diplomájukat. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 40.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj 

csökkenthető) 

 egyéni felkészülők: egyszeri 100.000 Ft. 
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4.2. Nyelvtudományok Doktori Iskola 

Vezető: Prof. Dr. Tóth Valéria 

Titkár: Feketéné Balogh Marianna (balogh.marianna@arts.unideb.hu) 

Honlap: http://denydi.unideb.hu/ 

 

A doktori iskola felvételi követelményei az egyéni felkészülők számára: 

 Egyéni felkészülők esetében a DENYDI a DE-DSZ előírásait a következőképpen egészíti ki: 

(a)  Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal, valamint doku-

mentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikációval, azaz legalább 

négy publikált vagy publikálásra elfogadott tanulmánnyal, egy recenzióval és egy konferencia 

előadással) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat megszerzé-

sét. 

(b)  A felvételi vizsgán az egyéni felkészülésre jelentkezőknek is teljesíteniük kell a képzési-kutatási 

szakaszt elvégzőkkel szembeni követelményeket.  

(c) Egyéni felkészülésre csak akkor vehető fel a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit (vö. 

DE-DSZ) már teljesítette. 

(d) A felvételi anyaghoz a jelöltnek csatolnia kell az értekezés első változatának már meglévő 

kéziratát, és a leendő témavezetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott anyag 

alapján két év alatt megfelelő szintű értekezés készíthető. 

(e)  Az egyéni felkészülők is részt vehetnek a doktori programok tanulmányi foglalkozásain. 

(f)  Az egyéni felkészülő mellé a DENYDI tanácsa témavezetőt kér fel, aki figyelemmel kíséri és se-

gíti a jelölt felkészülését. 

  

(További részletek: http://denydi.unideb.hu/) 

 

4.2.1.  Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program 

Programvezető: Prof. Dr. Kertész András 

  

Alprogramok Az alprogramok vezetői 

Angol nyelvészet Dr. Rákosi György 

Elméleti nyelvészet Prof. Dr. Kertész András 

Német nyelvészet Dr. Csatár Péter 

Romanisztika Dr. Kiss Sándor 

Számítógépes nyelvészet Prof. Dr. Hunyadi László 

 

Magyar és Finnugor Nyelvészeti Doktori Program 

Programvezető: Prof. Dr. Hoffmann István 

 

Alprogramok Az alprogramok vezetői 

Finnugor nyelvészet Prof. Dr. Maticsák Sándor 

Magyar nyelvészet Prof. Dr. Tóth Valéria 

 

  Alprogram titkárok: 

Angol nyelvészet: Kotricz Károlyné 

(kotricz.karolyne@arts.unideb.hu) 

Angol–Amerikai Intézet 

Főép. 114. 

Elméleti nyelvészet: Feketéné Balogh Marianna 

(balogh.marianna@arts.unideb.hu) 

Germanisztikai Intézet 

Főép. 129. 

Finnugor nyelvészet: Prof. Dr. Maticsák Sándor 

(maticsak.sandor@arts.unideb.hu) 

Finnugor Nyelvtud. Tanszék 

Főép. 336/a. 

Magyar nyelvészet: Dr. Fehér Krisztina 

(feher.krisztina@arts.unideb.hu) 

Magyar Nyelvtud.Tanszék 

Főép. 340/1. 

Német nyelvészet: Feketéné Balogh Marianna 

(balogh.marianna@arts.unideb.hu) 

Germanisztikai Intézet 

Főép. 129. 
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Romanisztika Forgács Anikó 

(forgacs.aniko@arts.unideb.hu) 

Francia Tanszék 

Főép. 427. 

Számítógépes nyel-

vészet: 

Szekrényes István 

(szekrenyes.istvan@arts.unideb.hu) 

Filozófiai Intézet 
Főép. 232. 

 

Mindkét doktori programra vonatkozó felvételi követelmények: 

 

A felvételi eljárásban a felvételi bizottság az Egyetemi Doktori Szabályzatban meghatározott három kategó-

riában ad pontokat. 

Ezen túlmenően  

 a jelöltnek jelentkezési lapjához csatolnia kell egy 2–3 oldal terjedelmű tématervet, amely a  felvételi 

beszélgetés kiindulópontjául szolgál. A tématerv alapján folytatott felvételi beszélgetésben a jelöltnek be 

kell mutatnia azt, hogy tervezett értekezésének problémafelvetését érti, a téma szakirodalmát legalább 

elemi szinten ismeri és rendelkezik a feldolgozásához szükséges szakmai alapismeretekkel. A felvételi 

beszélgetésben a bírálóbizottság vizsgálja a jelölt azon készségeit is, amelyek az eredményes alkotó-

munka szükséges előfeltételei: mindenekelőtt az argumentációs készséget, a problémalátást, a lényeglá-

tást, az induktív általánosítás készségét, a dedukciós készséget, az absztrakciós készséget, valamint a 

tudományos munka iránti elkötelezettséget. 

 a jelöltnek mesterszintű egyetemi oklevéllel – bármilyen nyelv és irodalom szakos vagy általános és al-

kalmazott nyelvészeti vagy mesterszintű fordítói vagy mesterszintű nyelvtanári végzettséggel – kell ren-

delkeznie. 

 ajánlott, hogy a jelöltek olyan szintű angol (valamint az adott szakterület művelése szempontjából indo-

kolt más) nyelvismerettel is rendelkezzenek, amely – sikeres felvételi vizsga esetén esetleg egy intenzív 

nyelvtanfolyammal kiegészítve – képessé teszi őket a szakirodalom olvasására. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 nappali önköltséges hallgatók: egyéni felkészülők: 

Angol nyelvészet 75.000 Ft/félév egyszeri 150.000 Ft 

Elméleti nyelvészet 50.000 Ft/félév egyszeri 100.000 Ft 

Finnugor nyelvészet 50.000 Ft/félév egyszeri 100.000 Ft 

Magyar nyelvészet 60.000 Ft/félév egyszeri 120.000 Ft 

Német nyelvészet 50.000 Ft/félév egyszeri 100.000 Ft 

Romanisztika 70.000 Ft/félév egyszeri 140.000 Ft 

Számítógépes nyelvészet 50.000 Ft/félév egyszeri 100.000 Ft 
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4.3. Humán Tudományok Doktori Iskola 

Vezető: Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

Titkár: Szakályné Lantai Lilla (512-900/22573; lantai.lilla@arts.unideb.hu) 

Honlap: http://www.humandi.unideb.hu/ 

 

4.3.1. Modern filozófia doktori program 

 Programvezető: Prof. Dr. Angyalosi Gergely 

 Programtitkár:  Szakályné Lantai Lilla   

     (512-900/22573; lantai.lilla@arts.unideb.hu) 

 

Felvételi követelmények: 

 

A Modern filozófia doktori programba jelentkezőknek az Egyetemi és a Bölcsészkari Doktori Szabályzatban 

rögzített feltételek mellett további sajátos feltételeknek kell megfelelniük.  

 

 a Modern filozófia programba jelentkezhetnek végzős egyetemi hallgatók, továbbá egyetemi/MA diplo-

mával rendelkező olyan szakemberek, akik felkészültségüket és rátermettségüket különböző formákban 

(kiemelkedő színvonalú diplomamunka, rangos szakmai folyóiratokban megjelent vagy megjelentetésre 

elfogadott publikációk, tudományos konferencia előadások, OTDK-helyezések stb.) bizonyították, és ezt 

igazolni tudják.   

 

A felvételi eljárás folyamán a felvételi bizottság az Egyetemi Doktori Szabályzatban meghatározott három 

kategóriában ad pontokat (ld. 3.o.).  

 

  A pályázónak a program valamelyik szakirányához kapcsolódó témát ajánlott választania kidolgozásra. 

Lehet interdiszciplináris témával is jelentkezni, amennyiben a személyi és szakmai feltételek mind a 

program, mind a jelölt részéről fennállnak. Ehhez azonban szükség van előzetes egyeztetésre a lehetsé-

ges társtémavezetőkkel és a programvezetővel.   

 A jelöltnek jelentkezési lapjához mellékelnie kell egy kb. 3 oldalas tématervet, amelyet előzetesen a le-

hetséges témavezetővel részletesen megvitatott és egyeztetett. A felvételi beszélgetésen a jelölt számot 

ad szakmai problémaérzékenységéről, a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban való legalább 

alapszintű tájékozottságáról, a szakirodalom kezelésében való jártasságáról (szakdolgozat és publikációk 

bemutatása). A felvételi bizottság mérlegeli és értékeli a jelöltnek az alkotómunkához szükséges készsé-

geit, érvelési készséget, lényeglátását, elvonatkoztatás képességét. Fontos szempont a jelöltnek a tudo-

mányos munka iránti elkötelezettsége. 

 A jelöltnek – nem filozófia szakos diploma esetén – számot kell adnia filozófiai jártasságáról, különösen 

tájékozottnak kell lennie a választott téma filozófiai alapjainak és vonatkozásainak általános és sajátos 

kérdéseiben. Ehhez a tájékoztató jelleggel kérdéseket és szakirodalmat találnak a 

https://humandi.unideb.hu/hu/filozofia-doktori-program-tajekoztatok oldalon. 

 A jelölt az általánosan elvárt nyelvi követelményeken túl az adott szakterület művelése szempontjából 

indokolt, és olyan szintű nyelvismerettel is rendelkezzen, amely képessé teszi szakirodalom olvasására. 

 Egyéni képzésre akkor vehető fel a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit már teljesítette, 

rendelkezik önálló tudományos munkássággal és a nappali képzést lezárókkal összevethető szakmai is-

meretekkel, illetve ha az értekezés első változata már készen van. Ezt csatolni kell a felvételi anyaghoz, 

illetve a leendő témavezető írásos nyilatkozatát arról, hogy egy év alatt az értekezés elkészíthető. Az 

egyéni felkészülőknek rendelkezniük kell legalább négy publikált vagy publikálásra elfogadott tanul-

mánnyal valamely országosan elismert folyóiratban (lásd a Modern Filozófia Program listáját) és 1 kon-

ferencia előadással. Egyéni képzésre jelentkezőknek a program a jelentkezés feltételéül szabja, hogy a 

Doktori Szabályzat által előírt két nyelvből az egyik angol, német vagy francia komplex („C”) típusú 

nyelvvizsga legyen. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 100.000 Ft/félév 

 egyéni felkészülők: egyszeri 150.000 Ft 

https://humandi.unideb.hu/hu/filozofia-doktori-program-tajekoztatok
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4.3.2. Nevelés- és művelődéstudományi doktori program 

Programvezető: Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

Programvezető helyettes: Dr. Kovács-Nagy Klára 

 Programtitkár: Csók Cintia 

    (512-900/22660; csokcintia@gmail.com) 

 Honlap: http://nevtudphd.unideb.hu/ 

 

Alprogramok Az alprogramok vezetői 

Oktatáskutatás és alkalmazásai Prof. Dr. Duffek Mihály 

Felsőoktatási kutatások Prof. Dr. Polónyi István 

Felnőttképzési, szakképzési és közművelődési kutatások Dr. habil. Engler Ágnes 

Közoktatási kutatások Dr. habil. Rébay Magdolna 

Inkluzív pedagógiai kutatások Prof. Dr. Semsei Imre 

 

Felvételi követelmények: 

 Képzettség: elsősorban neveléstudomány, andragógia, szociálpedagógia vagy középiskolai 

tanárszakos mesterfokozat illetve egyetemi szintű végzettség, emellett oktatáskutatással foglalkozó 

bölcsész- vagy társadalomtudományi mesterfokozat illetve egyetemi szintű végzettség. 

 Nyelvtudás: angol, német vagy francia komplex („C”) típusú középfokú nyelvvizsga. (Az angol 

nyelvvizsga előnyt jelent.) E feltételt a határon túli jelentkezőknél kiváltja a nem magyar nyelvű 

felsőoktatási képzést lezáró diploma. 

 Legalább egy tudományos publikáció (könyvfejezet, tanulmány szerkesztett kötetben vagy 

folyóiratcikk országosan elismert szakfolyóiratban). Az elfogadott folyóiratok listáját az alábbi hon-

lapon érhető el: http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ii-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105379. A 

publikáció fénymásolatát vagy a közlésre elfogadott publikációról szóló igazolást a felvételin kérjük 

bemutatni. 

 A program valamely témavezetőjével egyeztetett téma 10 oldalas, szakirodalmi hivatkozásokkal ellá-

tott kutatási terve. A kutatási terv elkészítéséhez segítséget nyújtó felvételi előkészítő alkalmakon 

ajánljuk a részvételt. Az előkészítőre a programtitkárnál lehet  jelentkezni. A kutatási tervben 

szükséges vázolni a kutatás koncepcióját, ki kell térni a kutatandó téma tudományos jelentőségére, 

újszerűségére, a témával kapcsolatos, eddigi kutatási eredményekre, valamint az alkalmazni kívánt 

módszerekre és várható eredményekre. 

 

A doktori program felvételi követelményei az egyéni felkészülők számára: 

 

 Tudományos munkásság: Publikációs lista, amely tartalmazza a jelölt önálló kiadványait (ISBN vagy 

ISSN számmal), legalább tíz lektorált tanulmányát (hazai vagy nemzetközi folyóiratban, a nemzetkö-

zi kiadványban megjelent tanulmányt kettőnek számítva), illetve cikkeit, recenzióit (szakmai hetila-

pokban, illetve ISSN számú kiadványokban), valamint dokumentált kéziratait és konferencia 

előadásait. A publikációs listát a programtanács ajánlja elfogadásra a DSz szabályai szerint. 

 Nyelvtudás: Angol (kötelező), német, francia (választható). Más nyelvek esetén a programtanács 

dönt a DSz szabályai szerint. 

 Értekezés: A kutatás céljait, a vonatkozó szakirodalom rendszeres feldolgozását, egy (új) empirikus 

kutatás eredményeit bemutató munka magyarul vagy angolul mintegy 200 oldalnyi terjedelemben 

(mellékletek nélkül). További tartalmi és formai követelményeit lásd a DSz szabályai szerint. Az ér-

tekezés előzetes kéziratát a felvételi anyaghoz kel csatolni. 

 Témavezetői vélemény: A program valamely témavezetőjének a benyújtott értekezésről készült rész-

letes szakmai véleménye. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 150.000 Ft/félév 

 egyéni felkészülők: egyszeri 220.000 Ft 

http://nevtudphd.unideb.hu/


 18 

 

4.3.3. Pszichológia doktori program: 

 Programvezető: Prof. Dr. Münnich Ákos 

 Programtitkár: Zeke Klára   

(512-900/22539; zeke.klara@arts.unideb.hu) 

 

Felvételi követelmények (iskolaspecifikus): 

 A pályázónak a program valamelyik témavezetőjével egyeztetett témát kell választania kidolgozásra. 

 A választott témát és a kapcsolódó kutatási tervet 4–5 oldalon írásban kifejtve kell beadni (továbbá 

mellékelni kell egy kb.1 oldalas angol nyelvű összefoglalót is). 

 Nyelvtudás: Angol, német vagy francia „C” típusú középfokú nyelvvizsga. Az angol nyelvvizsga 

előnyt jelent. 

 Az egyéni felkészülőknek a jelentkezéskor teljesíteniük kell a fokozatszerzési eljárásra történő 

jelentkezés publikációs követelményeit.  

 Az egyéni felkészülőknek a felvételikor be kell adniuk az értekezés előzetes változatának kéziratát. 

 Előnyben részesített diplomák: pszichológia MA, 5 éves képzésben végzett pszichológusi diploma.  

 Pszichológia tudományágból csak az jelentkezhet komplex vizsgára, aki pszichológia BA, 

pszichológia MA végzettséggel vagy pszichológia érettségivel rendelkezik. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 150.000 Ft/félév 

 egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft 

 

 

4.3.4. Szociológia és társadalompolitika doktori program 

Programvezető: Prof. Dr. Kovách Imre 

 Referens:  Juhászné Marosi Edit 

 +36 52/512-900/22651; edit.marosi@arts.unideb.hu  

 Honlap: https://humandi.unideb.hu/hu/szociologia    

 

Alprogram Az alprogramok vezetői 

Regionális kutatások Dr. habil Czibere Ibolya 

 

Felvételi követelmények: 

 Általános belépési, felvételi követelmény:  legalább jó (4) minősítésű mester fokozatú vagy egyetemi 

szintű szociológus vagy szociálpolitikus végzettséget igazoló diploma, illetve valamely társadalom-

tudományi vagy egyéb tudományterületi egyetemi végzettség,  

 Nyelvismeret: államilag elismert középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az angol nyelvvizsga előnyt 

jelent). 

 Legalább egy tudományos publikáció (könyvfejezet, tanulmány szerkesztett kötetben vagy folyóirat-

cikk lektorált szakfolyóiratban).   

 A jelentkezési lappal együtt kell benyújtani a program témavezetőjével egyeztetett téma részletes, 5–

10 oldalas kutatási tervét, amely tartalmazza a választott téma, a módszerek, célok, feladatok egyér-

telmű kifejtését.  

 

A doktori program felvételi követelményei az egyéni felkészülők számára: 

 Egyéni képzésre akkor vehető fel a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit már teljesítette, 

rendelkezik önálló tudományos munkássággal és a nappali képzést lezárókkal összevethető szakmai 

ismeretekkel.  

 Csatolni kell a felvételi anyaghoz az eddigi kutatási eredmények összefoglalását, az értekezés tárgy-

körében eddig megjelent publikációkat, a megírandó értekezés  legalább 80%-os készültségű változa-

tát, valamint a leendő témavezető írásos nyilatkozatát arról, hogy egy év alatt az értekezés elkészít-

hető. Tudományos munkásságát pontos és közhiteles publikációs listával (MTMT) köteles igazolni.  
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 Az egyéni felkészülőknek rendelkezniük kell legalább 4 publikált vagy publikálásra elfogadott ta-

nulmánnyal valamely országosan elismert folyóiratban (lásd a Humán Tudományok Doktori Iskola 

listáját) és 1 konferencia előadással. 

 Nyelvtudás: Egyéni képzésre jelentkezőknek a program a jelentkezés feltételéül szabja, hogy a Dok-

tori Szabályzat által előírt két nyelvvizsga közül az egyik angol nyelvből legyen. 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 120.000 Ft/félév 

 egyéni felkészülők: egyszeri 250.000 Ft 
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4.4. Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola 
Vezető: Prof. Dr. Papp Klára 

Titkár: Dr. Schrek Katalin (schrek.katalin@arts.unideb.hu, +36 52/512-900/62558) 

Honlap: http://btkphd.unideb.hu/multi2.html 

 

A felvétel iskolaspecifikus követelményei: 

Egyéni képzésre (amelynek keretében a regisztrációjakor komplex vizsgára és fokozatszerzési eljárásra be 

kell jelentkezni) a szakmában tapasztalattal és igazolt történészi, ill. néprajzkutatói tevékenységgel 

rendelkező kollegák jelentkezését fogadjuk el. Ezt a jelentkezők a tervezett disszertáció alapos (írásbeli) 

tartalmi ismertetésével valamint a fogalmazvány jelentős részének (legalább 90%) bemutatásával 

igazolhatják, amit a témavezető ellenjegyez. A felvételhez legalább négy szakmai jellegű folyóiratban vagy 

kiadványban megjelent publikációt kell bemutatni. Helyi tudományos jellegű kiadványok értékelése a 

bizottság jogköre, újságcikket nem fogadunk el. 

 

4.4.1. Történelmi doktori program 

 Programvezető: Prof. Dr. Bárány Attila 

 Programtitkár:  Dr. Pallai László 

 

Alprogramok Az alprogramok vezetői 

Gazdaság, társadalom és életmód  Prof. Dr. Papp Klára 

Politikai eszmék és intézmények története Dr. Velkey Ferenc 

Nemzetközi kapcsolatok története Dr. Barta Róbert 

Ókortörténet Dr. Forisek Péter 

Antik művelődéstörténet  Prof. Dr. Gesztelyi Tamás 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 120.000 Ft/félév 

 egyéni felkészülők: egyszeri 150.000 Ft 

 

4.4.2. Néprajzi doktori program 

 Programvezető: Prof. Dr. Bartha Elek 

 Programtitkár: Telenkó Bazil (telenko.bazil@arts.unideb.hu) 

 

Alprogramok Az alprogramok vezetői 

Művelődés és vallástörténet, népek, régiók és kultúrák 

Közép-Európában   

Prof. Dr. Bartha Elek 

Kulturális ökológia  Prof. Dr. Keményfi Róbert 

 

Költségtérítés a 2020/2021-es tanévben: 

 költségtérítéses hallgatók: 120.000 Ft/félév 

 egyéni felkészülők: egyszeri 300.000 Ft 

 

mailto:schrek.katalin@arts.unideb.hu

