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A DOKTORI ISKOLÁK STRUKTÚRÁJÁRÓL, MŰKÖDÉSÉRŐL

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:
Milyen tudományágakban lehet PhD fokozatot szerezni a Budapesti Corvinus
Egyetemen?
Hat tudományágban, amelyek egy kivételével mind a társadalomtudományok területén
adnak fokozatot. Az informatikai tudományágban kutató hallgatók a műszaki tudományok
területén szerezhetnek fokozatot, a többi (társadalomtudományok területén található)
tudományág: közgazdaságtudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok,
politikatudományok, szociológiai tudományok, média- és kommunikációs tudományok.
Mikor indulnak a PhD képzések? Mi a jelentkezési határidő?
A képzések évente csak egyszer, szeptember elején indulnak, jelentkezni pedig április 1530. között kell, ebben az évben kizárólag elektronikusan.
(Bővebben: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=corvinusdoktoriiskolak).
Hány évig tart a doktori képzés?
A program nyolc féléves, nem rövidíthető: kétéves képzési-kutatási és kétéves kutatásidisszertációs szakaszból áll. Az első két évben a jogviszony csak rendkívüli esetben
(baleset, betegség) szüneteltethető (passziválás), ezt követően pedig maximum két passzív
félévet lehet igénybe venni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a programot a beiratkozástól
számítva maximum öt év alatt el kell végezni, az ötödik év végén pedig be kell nyújtani a
PhD disszertációt.
El lehet-e végezni a képzést rövidebb idő alatt?
A képzés négyéves, a 8. félév előtt nem állítható ki az abszolutórium és nem nyújtható be a
PhD disszertáció. Ez alól kivételt jelentenek azok az esetek, amikor valaki nem a szervezett,
hanem az úgynevezett egyéni képzésre jelentkezik (ennek speciális feltételei vannak), ekkor
4 félév alatt megszerezhető az abszolutórium és utána benyújtható a PhD disszertáció.
Mi a különbség a régi (2016 előtt indult) és az új típusú (2016 után indult) doktori
képzés között?
A 2016 szeptemberében vagy azután kezdett hallgatók szorosabb ütemben kell hogy
haladjanak tanulmányaikkal és kutatásaikkal egyaránt. Míg a korábbi rendszerben a
tanulmányok megkezdésétől számított kilenc éven belül kellett megszerezni a fokozatot, az
új rendszerben ennek alig több mint fele áll rendelkezésre. A régi rendszerben sokkal több
„holt idő” állt a hallgatók rendelkezésére, amely nem szolgálta a tudatos tervezést, az új
rendszerben természetesen a követelmények is a rövidebb időtartamú képzéshez vannak
igazítva.
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Milyen módon tudja elvégezni a programot az, aki már rendelkezik kutatási
tapasztalatokkal, önálló tudományos eredményekkel?
Egyéni felkészüléssel végezheti el a programot úgy, hogy a második év végén, a komplex
vizsgával csatlakozik a többiekhez. Ahhoz azonban, hogy valaki egyéni felkészüléses
formában nyerjen felvételt, szigorú kritériumoknak kell megfelelni, különösen a tudományos
publikációk terén.
Van lehetőség levelezős formában elvégezni a képzést?
Nincs, a képzés csak nappali formában indul. Az első 4 félévben kötelező kurzusokat
látogatni. A második 4 félévben, azonban már nincsenek tanulmányi kötelezettségek.
Milyen nyelven folynak a képzések?
Mivel egyre több külföldi hallgató csatlakozik a programokhoz, így a kurzusok angolul
folynak. A legkülönbözőbb doktori cselekményeket (pl. kutatási fórum, komplex vizsga,
értekezéstervezet-vita, disszertáció védés) viszont magyar nyelven bonyolítjuk.
Természetesen a külföldi hallgatóknak angol nyelven kell ezeket teljesíteniük. A disszertációt
a magyar állampolgárok magyarul, a külföldiek angolul nyújtják be, de egyes doktori iskolák
mindkét verziót megkövetelik.
Mikor kell benyújtani a doktori disszertációt?
A disszertációt a tanulmányok megkezdésétől számított ötödik év végén
kell benyújtani. Ennek számos feltétele van, többek között az abszolutórium (240 kreditpont)
megszerzése, a publikációs, valamint nyelvi követelmények teljesítése, továbbá az
értekezéstervezet, műhelyvita sikeres megvalósítása.
Elég négy év egy disszertáció megírásához?
Erre természetesen nem lehet általános választ adni. Mindenesetre már vannak bizonyos
tapasztalataink, mivel 2020-ban végez az első négyéves rendszerben kezdett doktoranduszévfolyam. Vannak, akik eljutottak a disszertációig, vannak, akik még nem, ők az év végére,
jövő év elejére vélhetően elkészítik azt. A dolgozat elkészítéséhez rendelkezésre áll
a teljes ötödik év is, igaz, akkor már nincs állami támogatás az ösztöndíjasoknak.
Lehet-e halasztani?
A doktori képzésre vonatkozó jogszabályok esetében csak rendkívül kivételes esetekben
(pl. gyermekvállalás, betegség), az első két évben pedig kifejezetten kerülendő a halasztás,
mivel az rendszerint megtöri a doktori kutatás előrehaladását, lendületét.
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DOKTORI ISKOLA SPECIFIKUS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola (NKMDI):
Mit jelent a multidiszciplináris jelző a DI nevében?
A Nemzetközi Kapcsolatok doktori képzés jelenleg 3 alprogram közötti választást tesz
lehetővé: (1) Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok, (2) Geopolitika, valamint (3)
Világgazdasági. Az első két alprogram politikatudományban, a harmadik pedig
közgazdaságtudományban kínál doktori fokozatot.
A Nemzetközi Kapcsolatok DI-ben 3 alprogram működik. Ez azt jelenti, hogy mind a
három terület ismereteit el kell sajátítanom?
Nem, nem kell. Sikeres felvételi esetén minden hallgató az általa preferált és a doktori iskola
(DI) által jóváhagyott alprogramba kerül felvételre. Bizonyos tantárgyakat ugyanakkor együtt
hallgathatnak a hallgatók (különösen a módszertan és az „area studies” területein).
El kell-e döntenem már a jelentkezéskor, hogy mely alprogramba jelentkezem?
Nem, ezt nem kell külön megjelölni. De a korábbi végzettség ebben iránymutatást kínál. A
Nemzetközi Kapcsolatok programban két diszciplínában lehet doktori fokozatot szerezni:
politikatudomány, valamint közgazdaságtudomány. Utóbbi fokozatot azok nyerhetik el, akik
gazdasági mesterdiplomával érkeznek a programba.
Doktorandusz hallgatóként melyik intézethez, tanszékhez,
kutatóközponthoz stb. fogok tartozni?
A doktori programot a Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet gondozza.
Az intézet négy tanszéke az új, fuzionált doktori iskola négy programját jeleníti meg. Ily
módon elvben minden hallgató egy konkrét tanszékhez (is) kapcsolódik majd. Az, hogy
milyen mértékben kerül bevonásra a tanszéki munkába az érintett hallgató, az adott tanszék
preferenciáinak és lehetőségeinek függvénye. Általánosságban elmondható, hogy a
tanszékek igyekeznek bevonni a hallgatókat a tanszéki munkába.
Változik-e a program jellege a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori
Iskola és a Politikatudományi Doktori Iskola fúzióját követően?
Alapvetően nem, mivel akkreditált programokról van szó. A tantervi struktúra, a tárgyak
kreditértéke azonban minden bizonnyal változni fog. Ilyen változások fúzió nélkül is
folyamatosan vannak, és a jogbiztonság érdekében azokat felmenő rendszerben vezeti be
az egyetem.
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Szociológia Doktori Iskola (SZDI):
Doktorandusz hallgatóként melyik intézethez, tanszékhez, fogok tartozni?
A Szociológia Doktori Iskola képzési programjában elsősorban a Kommunikáció és
Szociológia Intézet Szociológia és Társadalompolitika Tanszékének oktatói vesznek részt. A
doktoranduszok tehát ehhez a tanszékhez tartoznak, és a Tanszék által gondozott
Szociológia BA képzési programban fognak tanítani.
Érinti-e a Corvinus Doktori Iskolák átalakulása a Szociológia Doktori Iskolát?
2020. július 1-től a Szociológia Doktori Iskola a Szociológia és Kommunikációtudomány
Doktori Iskolában önálló Szociológia programként fog tovább működni. A változás nem érinti
a képzési programot, a témavezetést, a doktori kutatómunkát és annak támogatását. A
változás kedvező hatása, hogy jobban tudjuk támogatni a kultúrához, az identitáshoz és a
kommunikációhoz kapcsolódó doktori kutatásokat – például azzal, hogy a hallgató a
kommunikációtudományokban jártas társtémavezetőt is kaphat.

Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola (TKDI):
Érinti-e a Corvinus Doktori Iskolák átalakulása a TKDI-t?
Jó értelemben, igen. 2020. július 1-től a TKDI a Szociológia és Kommunikációtudomány
Doktori Iskolában önálló Kommunikáció- és médiatudomány alprogramként fog tovább
működni. A változás további bővülést jelent a legkorszerűbb kommunikációtudományi
ismeretek tekintetében, ami az operatív tantervet is érinteni fogja (felmenő rendszerben).

Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola (ÁKKDI) és
Gazdaságinformatika Doktori Iskola (GIDI):
Miért Közgazdasági Doktori Iskola az iskola neve?
Az iskola neve megváltozott. Az elnevezés változása azonban nem csak formális, hanem
tartalmi is. Az iskola a közgazdaságtan minden területéről vár hallgatókat.
Az iskola mennyire támogatja a külföldi utazásokat, konferencia részvételeket?
Maximálisan. Az iskola célja, hogy közgazdasági területen nemzetközileg jelentős képzési
centrummá nője ki magát. Ehhez elengedhetetlen, hogy a hallgatók is magabiztosan
mozogjanak a nemzetközi viszonyok között. Az iskola célja, hogy ha lehet minél több
nemzetközi szinten is jól jegyzett oktatót kössön magához és ezen oktatók kapcsolati
hálójával a hallgatók munkáját megkönnyítse. Az iskola fő célja a nemzetközi standardoknak
való megfelelés előmozdítása. Ez jelentős nemzetközi jelenlét nélkül nem megvalósítható.
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Gazdálkodástani Doktori Iskola (GDI):
Milyen nyelven kell írni a disszertációt?
Az értekezéstervezet esetében a hallgató választhat, hogy magyarul vagy angolul adja be,
de a végső disszertációt mindkét nyelven szükséges beadni.

II.

A DOKTORI ISKOLÁKBAN OKTATOTT TARTALMAKRÓL, A
KÉPZÉSRŐL
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:

Milyen témákat lehet kutatni, van-e bármilyen megkötés?
Bármilyen olyan témát, ami releváns és a kutatási eredmények várhatóan publikálhatók
nemzetközi folyóiratokban, illetve egy színvonalas doktori disszertáció formájában. Az
általános tudományetikai normákon túl más elméleti vagy módszertani, esetleg ideológiai
megkötés nincs.
Az érdeklődőknek érdemes megnézniük, hogy kollégáink mivel foglalkoznak, saját maguk
milyen témaköröket ajánlanak számukra (ezek a honlapon megtekinthetők), természetesen
ezekből tudjuk a témavezetési igényeket azonnal kielégíteni; egyéb esetben megkeressük a
legjobb kutatókat. Inspiráló lehet a jelenlegi és már végzett doktoranduszok témáit is
megnézni. Mindenképpen törekedni célszerű a kutatási téma megírásánál a
konkrétumokra.
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a motivált és tehetséges hallgatóink közül
azok tudtak színvonalasabb disszertációt és publikációkat letenni az asztalra – és azok
helyezkedtek el rangos nemzetközi kutatóintézeteknél –, akik meghirdetett kutatási témára
jelentkeztek, és a doktori képzés megkezdése után egyből csatlakoztak a témavezető
kutatásához, szakmai műhelyéhez. Emiatt minden jelentkezőnek azt tanácsoljuk, hogy
témakiírásra jelentkezzenek. Természetesen azoknak a hallgatóknak is megtaláljuk a
témavezetőt, akik saját kutatási témát javasolnak.
Ugyanazt a témát kell-e kutatnom, mint amivel jelentkeztem?
Nem. A képzés során változhat (és legtöbbször változik is) az eredeti kutatási
koncepció/téma. A komplex vizsgáig (4. félév vége) kell eljutni a kutatási
terv alapos kidolgozásáig.
Mit takar a komplex vizsga fogalma?
A komplex vizsga nem hagyományos vizsga, hanem inkább a kutatási felkészültséget
dokumentáló tanulmány és a kutatási terv megvitatása.
Ezt a vizsgát a 4. félév végén kell letenni többtagú bizottság előtt. Két részből áll: az első
részben a hallgató elméleti–módszertani felkészültségét mérik, a másodikban pedig
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meggyőződnek arról, hogy megfelelően halad a tudományos munkájával a disszertációja
témájában.
Mit jelent a publikációs kötelezettség?
Publikációk írása az egyik fő tevékenysége a doktoranduszoknak. Ez meghatározott
színvonalú tudományos publikációs tevékenységet jelent. (pl. folyóiratcikk, könyvfejezet vagy
egyéb tudományos közlemény). Ezek kredit értékét egységesen határozza meg az egyetem.
A doktori értekezés védéséhez, illetve a doktori cím odaítéléséhez, bizonyos számú és
minőségű publikáció igazolása szükséges. A követelmények összetettek – a lényeg az, hogy
a hallgató különböző portfóliók, publikációs stratégiák közül választhat (pl. az egyik
lehetséges stratégia: két nemzetközi folyóiratcikk publikálása).
Az első két évben még nem kifejezett elvárás a publikálás, de a folyóiratoknál az átfutás
gyakran fél év is lehet, tehát érdemes minél előbb elindulni ezen a pályán is. Ebben a
témavezető felelőssége a legnagyobb. Az Egyetemi Doktori Szabályzatban meg lehet nézni
a publikációs elvárásokat (típus, pontérték), amelyek egyrészt az abszolutóriumhoz,
másrészt a védéshez szükségesek.
Van-e oktatási kötelezettség?
Igen, a képzési és kutatási szakasz négy féléve alatt maximum heti két óra (90 perc) oktatási
terhelés félévente, ill. minimum egy idősávnyi oktatási terhelés vagy azzal egyenértékű
oktatásszervezés kötelező. A doktorandusz-hallgató egy szemeszter átlagában legfeljebb
heti 4 óra (2 idősáv) időtartamú oktatási feladatra vehető igénybe.

DOKTORI ISKOLA SPECIFIKUS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:
NKMDI:
Milyen képzési, kutatási területeket fed le az NKMDI?
A nemzetközi rendszerben való működőképesség szükségleteinek megfelelően a NKMDIban három fő területen, illetve irányban folyik a képzés. A doktori iskola mindhárom területen
fejleszti a képességeket:
1) Az egyik alapvetően elméleti irányú, azok számára, akik a doktori fokozat
megszerzésével oktatói vagy kutatói tevékenységek felé orientálódnak, vagy már ilyen
területeken dolgoznak.
2) A másik irány a nemzetközi multilaterális együttműködés felé orientálódó magas szintű
szakemberek képzését, illetve továbbképzését segíti.
3) A harmadik irány azok számára ajánlott, akik a nemzeti intézményrendszerben a
nemzetközi kapcsolatok magas szintjén kívánnak részt venni a döntésekben, a gyakorlati
munkában, esetleg a szakdiplomácia felé orientálódnak.
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Lehetőségem lesz mélyebb kvantitatív módszertani ismeretek elsajátítására is a
doktori iskolában?
Igen, az iskola mind kvalitatív, mind kvantitatív módszertani ismereteket kínál. Igény esetén
más DI-k módszertani tárgyai is abszolválhatók. Ugyanakkor, ha valaki nem szeretne
kvantitatív módszertannal foglalkozni (például a Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok
alprogram hallgatójaként), az elkerülheti az ilyen jellegű stúdiumokat.

Politikatudományi Doktori Iskola (PDI):
Milyen témákat lehet kutatni, van-e megkötés?
A BCE PDI kapcsolathálója országos szintű, számos nemzetközi kutatóval állunk továbbá
munkakapcsolatban. Mindenképpen törekedni célszerű a kutatási téma (az első ötletek)
megírásánál a konkrétumokra. Például nem túl szerencsés, ha valaki „az európai politika
változásai”-t akarja kutatni, vagy mondjuk a „magyar szavazói viselkedés”-t.

SZDI:
Milyen kutatási területeket fed le a Szociológia Doktori Iskola?
A szociológia kutatási területe rendkívül szerteágazó. A Doktori Iskola által lefedett kutatási
területek megismeréséhez kérjük, tanulmányozza át aktuális témakiírásainkat az iskola
honlapján.
Milyen nyelven folyik a képzés?
A képzés és általában a szakmai kommunikáció nyelve az angol. A disszertációt is angol
nyelven kell elkészíteni, a komplex vizsgát is angol nyelven kell letenni.
Első évben azoknak a hallgatóknak, akik ezt igénylik, nyelvi továbbképzési lehetőséget
biztosítunk.
Ugyanazt a témát kell-e kutatnom, mint amivel jelentkeztem?
2020 szeptember elején kell véglegesíteni a témát és a témavezető személyét. Ezután témát
váltani – kizárólag a komplex vizsga előtt – csak rendkívüli, vis maior típusú esetekben
lehetséges. Ennek oka, hogy a nemzetközileg is színvonalas doktori kutatómunkához
általában tényleg négy évre van szükség.

TKDI:
Milyen kutatási területeket fed le a TKDI?
A TKDI – és a leendő Kommunikáció és médiatudomány program – témavezetői a
kommunikáció- és médiatudomány, illetve az azzal társult tudományterületek széles
spektrumán kínálnak kutatási témákat: vizuális kommunikáció és kultúra, digitális média és
jövőképességek, érvelés és retorika, kognitív nyelvészet és pszichológia,
viselkedéstudomány, illetve a kommunikáció különböző szakterületei:
az egészségkommunikáció, a tudománykommunikáció, a politikai kommunikáció, családi
kommunikáció.
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Milyen nyelven folyik a TKDI-ban a képzés?
A képzés nyelve az angol. A komplex vizsga és az értekezés azonban magyar nyelven is
teljesíthető.

AKKDI és GIDI :
Mit jelent, hogy közgazdaságtan? Milyen értelemben használja az iskola ezt az
elnevezést?
A közgazdaságtan elnevezés magyarul nem teljesen pontos. Az iskola egyértelmű célja
a nemzetköziesedés, a nemzetközi standardoknak való megfeleltetés. A közgazdaságtan
elnevezést az angol economics kifejezéssel azonos értelemben használjuk és célunk, hogy
egy nemzetközileg is elismert közgazdasági, economics doktori iskolát hozzunk létre.
A matematikai közgazdaságtan vagy a matematikai pénzügyek része a
közgazdaságtannak?
Természetesen ezek a területek részei a közgazdaságtannak. Az iskola egyik célja, hogy a
komolyabb matematikai eszköztárat felvonultató közgazdasági modellezés centruma legyen.
Ugyanakkor az iskola névváltoztatásának egyik oka, hogy az iskola által lefedett
tudományterületek körét kibővítsük.
Milyen más területeket kíván az iskola lefedni?
Minden olyan területet, amit az angol nyelvű irodalom besorol az economics kategóriába.
Természetesen idetartozik a mikroökonómia és a makroökonómia, vagy az intézményi
közgazdaságtan is. Fontos területnek gondoljuk többek között a pénzügyeket, statisztikát
vagy az ökonometriát.
Az operációkutatás is része az iskolának?
Az iskola hagyományos módon közvetlen kapcsolatban áll a Matematika Tanszékkel. Az
iskola két vezetője a Matematika Tanszéken dolgozik, így minden olyan kutatási területet,
amely jelentős matematikai apparátust használ természetes módon az iskola szívesen látja,
így az operációkutatást, vagy például a biztositásmatematikát is. De az iskola nem kizárólag
ilyen területekre koncentrál, a közgazdaságtant sokkal szélesebb értelemben definiáljuk.
Milyen kötelező tárgyakat kell tanulnom?
Jelenleg négy kötelező tárgy van. Ezek a mikro- és makroökonómia, adatelemzés és a
kvantitatív pénzügyek.
Választhatom az iskolát, ha nem szeretem a matematikát?
Természetesen. Nem a matematikát kell szeretni, hanem a közgazdaságtant. A
közgazdaságtan jelenetős mértékben matematizált terület, de az utóbbi időben sokan
megkérdőjelezik ennek helyes vagy jogos voltát.
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Milyen intézményi kapcsolatokkal rendelkezik az iskola?
Egyetemen belül az iskola több intézettel szoros kapcsolatban van. Értelemszerűen a
Közgazdasági Intézet az iskola fő bázisa. Ugyanakkor szoros kapcsolatra törekszünk a
Matematikai és Statisztikai Modellezési Intézettel és az MNB-vel is.

III.

A FELVÉTELI VIZSGÁRÓL, A FELVÉTELI FELTÉTELEKRŐL
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:

Hogyan lehet jelentkezni a Doktori Iskolákba?
A jelentkezés 2020-ban kizárólag online történik, a megfelelő dokumentumok
összeállításával és elküldésével, illetve a jelentkezési díj befizetésének igazolásával. A
felvételihez szükséges dokumentumok listája itt található: http://www.unicorvinus.hu/index.php?id=corvinusdoktoriiskolak. Emellett érdemes
megnézni minden doktori iskola honlapját, mert ott speciális információk is találhatók a
felvételiről és a képzésről:


Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola



Gazdálkodástani Doktori Iskola



Gazdaságinformatika Doktori Iskola



Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola



Szociológia Doktori Iskola



Politikatudományi Doktori Iskola



Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Melyek a főbb felvételi követelmények?
Akkreditált képzésben megszerzett legalább jó eredményű mester szintű diploma (legalább
300 kredit teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos
képzésben), valamint az angol nyelvtudás igazolása. Részidős MBA diplomát nem fogadunk
el!
Szükséges-e angol nyelvvizsga a jelentkezéshez?
Nyelvvizsga nem, azonban a képzés angol nyelven folyik, így az angol nyelv ismerete
minden jelentkezővel szemben elvárás. Amennyiben valaki nem rendelkezik nyelvvizsgával
angolból, az angoltudás ismeretét a szóbeli beszélgetés során a felvételi bizottság ellenőrzi.

Budapesti Corvinus Egyetem

GYIK (Q&A) A PHD FELVÉTELI KAMPÁNYHOZ
Hova kell elküldeni a jelentkezési dokumentumokat?
A felvételihez szükséges dokumentumokat és a jelentkezési díj befizetésének igazolását az
Egyetemi Doktori Iroda email címére várjuk: phd.office@uni-corvinus.hu
Meddig lehet jelentkezni?
A jelentkezési időszak 2020. április 15-től 2020. április 30-ig tart.
Mi a felvételi eljárás menete?
A felvételi beszélgetés (2020-ban vélhetően skype-on) során a bizottság kérdéseket tesz fel,
és ennek során három dologra vagyunk kíváncsiak. Az egyik a motiváció: tisztában van-e
jelentkező azzal, hogy mire vállalkozik, s hogy miért (szeretnénk elkerülni azokat, akik
’jobb ötlet híján’ csak meg akarják hosszabbítani a tanulmányi idejüket). A másik a
fölkészültség: írt-e TDK-t (a publikáció nem követelmény), más versenydolgozatot,
kifejezetten jól sikerült szakdolgozatot; vagy van-e más jele annak, hogy kereste, keresi a
szellemi-tudományos elmélyülés lehetőségeit. A harmadik az angol nyelvismeret: kurzusaink
angol nyelven zajlanak, hiszen számos külföldi doktoranduszunk is van
A felvételi bizottság 100 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket a következő szempontok
alapján: (a) korábbi szakmai-tudományos eredményeik; (b) beadott kutatási portfóliójuk; és
(c) felvételi beszélgetés. Az elérhető 100 pontból legalább 67 pont megszerzése szükséges
a sikeres felvételihez. A pontozás módjáról részletes információ itt található:
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=66347

DOKTORI ISKOLA SPECIFIKUS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:
TKDI:
Angol vagy magyar nyelven kell beadnom a jelentkezést a TKDI-be?
A felvételi jelentkezéshez szükséges dokumentumok magyarul vagy angolul is beadhatók.

SZDI:
Hogyan és milyen nyelven zajlik a felvételi?
A felvételi beszélgetés angolul zajlik. (A koronavírus járvány miatt várhatóan Skypeon keresztül.) A beszélgetés során a benyújtott kutatási tervről, a kutatási elképzelésekről,
az eddigi tanulmányokról beszélgetünk. Legfontosabb célunk a kommunikációs és analitikus
készségek, a szakmai műveltség és a kutatással kapcsolatos olvasottság, valamint a
motiváció felmérése.
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IV.

OKTATÓKRÓL, TÉMAVEZETŐKRŐL
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:

Kell-e a jelentkezésnél megjelölni témavezetőt?
Nem kötelező, de nagy segítség a doktori iskolának. Fontos tudni, hogy a témavezetőt a
doktori iskola tanácsa (DIT) jelöli ki. Ezt a döntést természetesen segíti a hallgató javaslata.
A doktori iskola természetesen olyan témavezető kijelölésére törekszik, akivel a hallgató is
szívesen dolgozna együtt.
Van olyan doktori iskola, ahol az első félévben még nem a végleges témavezető, hanem
mentor segíti a tanulmányokat. A mentor segítségével a hallgató szakirodalmat gyűjt, keresi
kutatása fókuszát, hipotéziseit, kérdéseit. Ezek alapján a második félévben megkeressük a
számára legalkalmasabb témavezetőt vagy -vezetőket (legföljebb kettőt). Kölcsönös
megelégedettség esetén, feltételezve, hogy a hallgató kutatási területe nem módosul
lényegesen, az esetek nagy részében a mentor lesz a későbbi témavezető is.
Kik a témavezetők?
A témavezető lehet belsős és külsős oktató egyaránt, lehetőség van külföldi kutató
bevonására is. A témavezetés presztízst is jelent, az egyetemi tanári címhez is szükséges,
ezért mi is határozott és magas elvárásokat támasztunk a témavezetők felé, alapos és profi
munkát várunk el tőlük.

DOKTORI ISKOLA SPECIFIKUS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:
SZDI:
Kik oktatnak az SZDI Doktori Iskolában?
Az oktatásban elsősorban a Kommunikáció és Szociológia Intézet Szociológia és
Társadalompolitika Tanszékének oktatói: Bartus Tamás, Elekes Zsuzsanna, Nagy Beáta,
Andrew Ryder és Vicsek Lilla vesznek részt. A hallgatói igények alapján olyan módszertani
tárgyakat is meghirdetünk, melyeket más egyetemek vagy kutatóintézetek munkatársai
tartanak.
Kik a témavezetők?
A Kommunikáció és Szociológia Intézet Szociológia és Társadalompolitika Tanszékének
munkatársai, a Budapesti Corvinus Egyetem más intézeteinek oktatói, illetve más
egyetemek, kutatóintézetek munkatársai. A témavezetők kiválasztásánál szigorú minőségi
szempontokat követünk: a témavezetők elismert kutatók, akik rendszeresen publikálnak,
nemzetközi folyóiratokban is.
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V.

KÖLTSÉGEKRŐL, ÖSZTÖNDÍJAKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:

Kapnak-e állami ösztöndíjat a BCE doktoranduszai?
Igen, ezt a Corvinus magánegyetemi státusza nem változtatta meg, 2020-ban 59 állami
ösztöndíjas helyet biztosítunk.
Ki jogosult ösztöndíjra?
A nappali, szervezett képzésre jelentkező, magyar állampolgárságú PhD-hallgatók, illetve
azok a külföldi PhD-hallgatók, akik jogszabály vagy nemzetközi egyezmény alapján
ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar állampolgárságú hallgatók.
Részesülhet-e állami ösztöndíjban az a hallgató, aki alap- és mesterszintű képzései
során állami ösztöndíjas volt?
Igen, az ösztöndíj összege az első két évben havi 140 000 Ft, a harmadik-negyedik évben
pedig havi 180 000 Ft. Állami ösztöndíjasok esetén a vizsga és a védések
díjtételei ingyenesek, illetve kedvezményesek.
Megengedett-e teljes- vagy részmunkaidős állás a doktori tanulmányok mellett?
Törvényileg megengedett, sőt még az állami ösztöndíjtól sem esik el a hallgató, ha munkát
vállal. A gyakorlatban azonban nem javasolt a munkavállalás, főleg az első két évben (a
képzési- és kutatási szakaszban), hisz órákat kell látogatni, meg kell felelni a kredit
előírásoknak. Másképpen: lehet dolgozni, de azt össze kell tudni egyeztetni a doktori
képzéssel.
Ha a munka nem áll nagyon ellentétben a kutatási tevékenységgel, ideális esetben
támogatja is a doktori iskola (think tankek, média, könyvtárak, politikai szféra intézményei,
sőt, kisvállalkozói tevékenység, de előfordul banki, vállalati elemzői állás is). Vannak
időszakos kutatói pályázatok a magyar felsőoktatási-akadémiai rendszerben is, ezekre is
lehet pályázni.
Van-e lehetőség külföldi részképzésre?
Van. Az ERASMUS-programnak vannak doktori elemei, de természetesen más lehetőségek
is szóba jöhetnek. Félévnél hosszabb külföldi tartózkodást azonban csak a harmadiknegyedik évben támogatunk.
Van lehetőség konferenciákon részt venni?
Igen, pályázati támogatás is igényelhető. Fontos, hogy a doktori iskolán keresztül az első
félévben nem lehet pályázni, a 2. félévben hazai konferenciákhoz, majd a második évtől már
külföldi konferenciák támogatásához is benyújtható a pályázat. A doktori iskola támogatása
mellett folyamatosan akár 2-3 konferencia pályázati, és külföldi tanulmányi ösztöndíj
lehetőség is elérhető.
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320 000 Ft

Magyar nyelvű képzés magyar
állampolgároknak és a velük azonos
elbánásban részesülő külföldieknek (EU
és EGT)

660 000 Ft 320 000 Ft-os (normál tandíj
+ 340 000 Ft-os nyelvi hozzájárulás

Angol nyelvű képzés magyar
állampolgároknak és a velük azonos
elbánásban részesülő külföldieknek (EU
és EGT)

3 200 EUR

Harmadik országok állampolgárai

Hány ösztöndíjas hely van az egyes DI-kban?
Az ösztöndíjas helyek végleges számát az Egyetemi Doktori Tanács dönti el, a felvételi
időszak végeztével. 2020-ban összesen 59 magyar állami ösztöndíjas doktori hallgatót
vehetünk föl.
Mennyibe kerül a képzés önköltséges státusz esetén?
A magyar nyelvű képzés díja 320 000 Ft szemeszterenként, további díjtételek a komplex
vizsga (24 500 Ft) és a védések (41 000-64 500 Ft) díja.
Részletesebben: a tandíjak a 2020/21-es tanévre az alábbiak szerint alakulnak félévenként:
Önköltséges hallgatóként van-e lehetőség átkerülni állami támogatott státuszba?
Van, amennyiben állami ösztöndíjas hallgató abbahagyja a képzést, megpályáztatásra kerül
a helye. Azonban ez nem látható előre, semmi esetre sem garantálható, így fontos, hogy a
képzés megkezdése előtt az anyagi vonzatával a teljes időszakra tisztában legyünk.

DOKTORI ISKOLA SPECIFIKUS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:
NKMDI
Kell-e fizetni nyelvi hozzájárulást, mivel az NKMDI magyar-angol nyelvű?
Az eddigi gyakorlat szerint nem kell fizetni.

ÁKKDI-GIDI:
Milyen további anyagi támogatást tud az iskola biztosítani?
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az ösztöndíj önmagában nem túlzottan
ösztönző. Állandóan dolgozunk azon, hogy minél jelentősebb támogatói kört építsünk a
program szempontjából fontos intézményekkel. Folyamatosan keressük a kapcsolatot
minden olyan gazdálkodási szervvel, intézménnyel, akik számára egy nemzetközileg is
jelentős iskola létrehozása fontos cél.
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VI.

PRAKTIKUS KÉRDÉSEK, A KÉPZÉS KÖRÜLMÉNYEI,
ÉRDEKKÉPVISELET
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:

Van-e kollégiumi elhelyezési lehetőség?
Igen, a BCE kollégiumaiban. Speciális albérlet-támogatás nincs.
Van-e doktorandusz-érdekvédelem, érdekképviselet?
Igen, a doktori iskolák döntéshozó tanácsában van doktorandusz-képviselő. Egyúttal az
egyetem szenátusában is van delegátus, mindkét helyen szavazati joggal. A tapasztalat az,
hogy a doktoranduszok aktívan élnek ezekkel a lehetőségekkel.
Vannak-e fogyatékossággal élő doktoranduszok?
Vannak. Minden tekintetben kifejezetten támogatjuk a képzés akadálymentesítését.
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