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A 21. századra az oktatásügy folyamatainak összefüg-
gésrendszere kitágult, komplexitása megsokszo-
rozódott, a neveléstudomány hatóköre a vizsgálatok 
diszciplináris, tematikus és térbeli kereteit tekintve 
túllépett az osztálytermi folyamatokon. Az oktatási 
rendszerek dinamikusan növekednek, egyre több 
társadalmi és életkori csoportot érnek el, ráadásul 
szervezetileg is igen sokszínűvé válnak. A program 
azoknak szól, akiket az oktatás, nevelés, szakképzés és 
művelődés mai problémái foglalkoztatnak.
A magyar kultúra mélyén ágyazódik Közép-Európá-
ba. A térség oktatása és kultúrája hidat jelent Nyugat 
és Kelet között. A program különös fontosságot 
tulajdonít a nemzetközi összehasonlításoknak, és 
figyelmét elsősorban Közép-Európa szélesebb 
perspektívából személt oktatásügyére és 
művelődésére fordítja. 
A doktori programban való részvétel a kutatói, tanári 
és oktatói pálya jelentős állomása. Nem csupán a 
többciklusú felsőoktatásban elérhető legmagasabb 
szintű egyetemi végzettséget szerzik meg a dokto-
randuszok, hanem a képzés folyamán oktatási és 
kutatóintézeti gyakorlatot szerezhetnek, ami fontos 
lépés nemcsak a felsőoktatói pálya felé, hanem a 
dinamikusan fejlődő nemzetközi és hazai intézmény-
hálózattal rendelkező oktatásügy különböző 
intézményei felé. 
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A jelentkezéshez a következő képzettséget fogadjuk 
el: elsősorban neveléstudományi, andragógiai, 
középiskolai tanárszakos mesterfokozat, illetve egye-
temi szintű végzettség, emellett oktatáskutatással 
foglalkozó bölcsész- vagy társadalomtudományi 
mesterfokozat, illetve egyetemi végzettség. 

A jelentkezőtől egy kutatási tervet várunk a program 
valamely témakiírójával való egyeztetés alapján. A 
témák a nevtudphd.unideb.hu című honlapon az 
oktatók nevére kattintva érhetők el. 

A felvételi nyelvi feltétele: angol, német vagy francia 
komplex („C”) típusú középfokú nyelvvizsga.

A fenti nyelvek egyikén olvasni és beszélni szükséges 
a doktori tanulmányokhoz, de a nyelvvizsga bizonyít-
vány helyett külföldi jelentkezőknél elfogadható az 
idegen nyelven végzett felsőoktatási képzést lezáró 
diploma is.

A képzés feltétele továbbá egy tudományos 
publikáció (könyvfejezet, tanulmány szerkesztett 
kötetben vagy folyóiratcikk országosan elismert 
szakfolyóiratban).

A doktori képzés ösztöndíjas és önköltséges 
formában is végezhető.

A doktori program minden félévben meghirdeti a 
jelentkezőknek a PhD-előkészítő kurzusát, mely 
egyrészt a jelentkezési feltételeknek való megfelelés-
ben nyújt segítséget (publikáció előkészítése, kutatá-
si terv pontosítása), másrészt a felvételire készít fel. A 
kurzust Prof. Dr. Polónyi István vezeti. A kurzusra való 
jelentkezés: csokcintia@gmail.com


