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A jelen kiadvány a Budapesti Corvinus Egyetem 
Corvinus Doktori Iskolák tájékoztatója amely 
kizárólag általános érvényű információkat 
tartalmaz, nem alkalmas egy-egy konkrét terület 
mélyebb megismerésére, nem alkalmazható 
az esetlegesen felmerülő problémák 
jogalapjaként. A doktori képzésre vonatkozó 
konkrét szabályozások az érintett szervezeti 
egységek honlapján érhetőek el.
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Köszöntő

A Corvinus Doktori Iskolák (CDI) 
a Buda pesti Corvinus Egyetem 
(BCE) Magyarországi Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság (MAB) által 
akkreditált négy doktori iskolájá-
nak munkáját összehangoló szerve-
zet. A BCE Szenátusa által 2017–ben 
alapított Corvinus Doktori Iskolák 
elsődleges feladata a doktori (PhD) 
képzés egységes adminisztrációjá-
nak működtetése, a minőségbizto-
sítási folyamatok nyomon köve-
tése, a képzés fejlesztését szolgáló 
innovációk koordinálása, a doktori 
iskolák közötti szinergiák kihasz-
nálásának elősegítése.

A Corvinus Doktori Iskolák szoros 
kap cso lat ban áll az Egyetemi Dok-
tori Tanáccsal (EDT) és az Egyetemi 
Doktori Irodával (EDI), alapvetően 
ezen három szervezet szimbiózi-
sa határozza meg a BCE–n zajló 
doktori képzés eredményességét. 
A CDI munkatársai nap mint nap 
azért dolgoznak, hogy a doktori 
képzésben résztvevő hallgatók 
minél nagyobb arányban jussanak 
el a PhD fokozat megszerzéséig, 
továbbá versenyképes tudásukkal  
a hazai és a nemzetközi tudo-
mányos élet sikeres szereplőivé 
váljanak.

KÓNYA  
ISTVÁN,
a CDI dékánja

HORVÁTHNÉ
KRISTA ZSUZSA,
az EDI vezetője

ROSTOVÁNYI  
ZSOLT,
az EDT elnöke

A magyarországi tudományos után pót -
lás- ne ve lés rendszere 1993-ban tért át 
az angolszász, PhD fokozattal zá ró dó 
doktori képzésre, amely a Bo log  nai 
folyamathoz való csatlakozást kö ve tő en 
– az alap- és a mesterszakok mellett –  
a felsőoktatás harmadik, mar káns  
kínálati elemét képezi.

A doktori képzés lényege a sikeres kuta-
tó vá válásra való felkészülés, mindazon 
el mé le ti, módszertani és kommuniká-
ci ós ismeretek elsajátítása, amelyek 
hoz zá já rul nak a doktori disszertáció 
el ké szí té sé hez és a fokozatszerzéshez 
elő írt követelmények teljesítéséhez.

A doktori képzés ugyanakkor egy  
hosszabb szocializációs folyamat kezde-
te, a kutatói, oktatói létformába történő 
bevezetés meghatározó fázisa. 

A Budapesti Corvinus Egyetemen, illet-
ve jogelőd intézményeiben eddig mint-
egy 1500 hallgató szerzett PhD fokozatot 
és több százan vannak, akik folyamato-
san dolgoznak a doktori disszertciójuk 
benyújtásának előkészítésén.

Ez a tájékoztató füzet elsősorban 
azoknak szól, akik 2016. szeptember 1. 
után, az úgynevezett „új típusú” doktori 
kép zés ben kezdték, kezdik majd meg 
tanulmányaikat. A kiadvány mindazon 
információkat tar tal maz za, amelyek 
alapvetően szük sé gesek a Corvinus 
Doktori Iskolák vi lá gá ban va ló sikeres 
eligazodáshoz.

Bevezetés
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A doktori képzés 
egyetemi rendszere

Egyetemi Doktori Tanács

Corvinus Doktori Iskolák

Egyetemi Doktori Iroda

Doktori Kabinet

Gazdálkodástani  
Doktori Iskola

Vezető, programigazgatók  
Doktori Iskola Tanácsa 

Titkárság

Közgazdasági és 
Gazdaságinformatikai 

Doktori Iskola 
Vezető, programigazgatók  

Doktori Iskola Tanácsa 
Titkárság

Nemzetközi Kapcsolatok 
és Politikatudományi 

Doktori Iskola
Vezető, programigazgatók  

Doktori Iskola Tanácsa 
Titkárság

Szociológia és 
Kommunikációtudomány 

Doktori Iskola
Vezető, programigazgatók  

Doktori Iskola Tanácsa 
Titkárság

CORVINUS DOKTORI  
ISKOLÁK (CDI):
A Budapesti Corvinus Egyetemen 
zaj ló doktori képzéseket össze han
go ló ernyőszervezet. A CDI leg fon to
sabb feladata a szakmai tu do má nyos 
tekintetben autonóm dok to ri iskolák 
eredményes mű kö dé sé nek elősegí
tése, a gör dü lékeny kom mu ni ká ció, 
az ad mi niszt rá ció és az ok ta tás
igazgatási fe la da tok ha té kony ellátá
sa, a tu do má nyos után pót lás nevelés 
ver seny ké pes sé gé nek biztosítása. 
Ve ze tő je a dékán, aki egyben  
a Dok to ri Kabinet elnöke is.

DOKTORI KABINET (DK):
A doktori iskolák vezetőiből, 
program igazgatóiból álló konzultatív 
testület. Ülésein elsősorban a Corvi
nus Doktori Iskolákat érintő szabá
lyozási, költségvetési és stratégiai 
kérdésekben foglal állást. Előkészíti 
a soron következő Egyetemi Doktori 
Tanács ülését.

EGYETEMI DOKTORI  
IRODA (EDI):
A doktori képzés adminisztrációját 
komplexen ellátó, ügyfélszolgálati  
és hivatali teendőket egyaránt végző 
szervezeti egység. Többek között 
intézi a doktori felvételi eljárás, 
a beiratkozás, a tantárgyfelvétel, 
a komplex vizsga és a nyilvános PhD 
védés adminisztrációját. Hivatalos 
nyilvántartásokat vezet, okiratokat 
és igazolásokat állít ki.

EGYETEMI DOKTORI  
TANÁCS (EDT):
A doktori képzésért felelős legma
gasabb szintű döntéshozó testület. 
A Szenátus által megválasztott 
tagjait a doktori iskolák vezetői, de
legált képviselői és külsős akadémiai 
szakemberek alkotják. Az EDT tagja 
a Doktori Önkormányzat elnöke is.  
Szemeszterenként két alkalommal 
ülésezik, többek között dönt a dok
tori iskolai felvételről, nyilvános vé
dések bírálóbizottságának összeté
teléről és a PhD fokozat odaítélésről.

DOKTORI ISKOLA  
TANÁCSA TITKÁRSÁGOK  
(DIT TITKÁRSÁGOK):
Az egyes doktori iskolák működését 
a törzstagok választotta tanácsok 
felügyelik, a titkárságok ezen tes
tületek, valamint a doktori iskolák 
vezetőinek és programigazgatóinak 
adminisztrációs teendőit segítik. 
Megszervezik az értekezésterve
zet–vitákat, befogadják a hallgatók 
pályázatait, koordinálják a kredit
kérelmeket. Az információnyújtás, 
a hallgatókkal, oktatókkal való kap
csolattartás kulcsszereplői. 
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A Budapesti Corvinus 
Egyetem doktori iskolái

A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolái a Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság (MAB) folyamatos mo ni to ring ja mellett  
az Oktatási Hivatal engedélyével működnek.

A képzés nyelve a magyar és az angol, a kurzusok többsége az egyre 
növekvő számú külföldi hallgatóra épülő nemzetköziesedési folyamat 
miatt angolul folyik.

A négy doktori iskolában megvalósuló kép zés alapvetően 
a társadalomtudo má nyokhoz kötődik, azonban a Közgazdasági és  
Gazdaságinformatikai Doktori Iskola a műszaki tudományokhoz  
sorolt ismereteket is közvetíti. Egy-egy doktori iskola mélyebb  
megismerése során láthatjuk, hogy a gazdálkodás- és  
szervezéstu do má nyok tól, az informatikai-, a köz gaz da ság-,  
a politikai-, valamint a szo cio ló giai tudományokon keresztül egé szen 
a média- és kommunikációs tu do má nyok ig rendkívül színes a kínálat.

A képzés két pályán zajlik. Az akadémiai pályán a karrierjüket a fel-
sőoktatásban és a kutatásban elképzelők, a szakértői pályán a gyakor-
latból érkezők, de a tudományos problémák feldolgozása iránt affini-
tást érzők tanulhatnak. A doktori iskolákban állami ösztöndíjas (ide 
értve a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjasokat) és költségtérítéses 
státuszú hallgatók tanulnak, akik különböző támogatásokra is pályáz-
hatnak (például Corvinus Doktori Ösztöndíj, ÚNKP Ösztöndíj).  
A doktori iskolák részt vesznek a piacorientált kutatói utánpótlást 
célzó Kooperatív Doktori Programban, amely az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium támogatásával a kutatás-fejlesztés-innováció 
területén dolgozók vagy ott elhelyezkedni kívánók számára segíti 
a képzésbe történő bekapcsolódást.

A doktori iskolákat nemzetközi szinten is elismert professzorok vezetik, 
akik rendelkeznek az MTA doktora címmel, őket programigazgatók és 
specializáció ve ze tők segítik.

A doktori iskolák tudományos autonómiával rendelkeznek, a külön-
böző egyetemi szabályzatok biztosította kereteken belül összeállítják 
a képzési programjukat (operatív tanterv), felkérik a hallgatók téma-
vezetőit és meghatározzák a doktori fokozat megszerzésének sajátos 
feltételeit.
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Gazdálkodástani
Doktori Iskola

Közgazdasági és 
Gazdaságinformatikai 
Doktori Iskola

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYTERÜLETE:
Társadalomtudományok

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYÁGA:
Gazdálkodás- és szervezéstudományok

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE:
Michalkó Gábor, az MTA doktora, 
egyetemi tanár

NEMZETKÖZI ÉS STRATÉGIAI 
PROGRAMIGAZGATÓJA:
–

A DOKTORI ISKOLA 
TANULMÁNYI  
PROGRAMIGAZGATÓJA:
Kazainé Ónodi Annamária, PhD,  
egyetemi docens

A DOKTORI ISKOLA 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
PROGRAMIGAZGATÓJA: 
Havran Dániel PhD, egyetemi docens

A DOKTORI ISKOLA 
TANÁCSÁNAK TITKÁRSÁGI 
ASSZISZTENSE:
–

ELÉRHETŐSÉG:
E épület 235. szoba | +36 1 482 5591

E-mail:  
gdi_phd@uni–corvinus.hu
Web:  
Gazdálkodástani Doktori Iskola

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYTERÜLETE:
Társadalomtudományok, Műszaki 
tudományok

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYÁGA:
Közgazdaságtudományok,  
gazdálkodás- és szervezéstudományok, 
informatikai tudományok

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE:
Vastag Gyula, az MTA doktora, 
egyetemi tanár

A DOKTORI ISKOLA 
PROGRAMIGAZGATÓI:
Kő Andrea PhD, egyetemi tanár  
(Gazdaságinformatika Doktori  
Program)
Medvegyev Péter, kandidátus,  
egyetemi tanár 
(Közgazdaságtudományi Doktori 
Program)

SPECIALIZÁCIÓ 
(SPECIALIZÁCIÓVEZETŐ):

 ► Agrárközgazdaságtan  
(Tóth József)

 ► Fenntarthatósági menedzsment 
(Csutora Mária)

 ► Gazdasági Etika és Spiritualitás 
(Zsolnai László)

 ► Marketing 
(Kenesei Zsófia)

 ► Stratégiai menedzsment 
(Szabó Lajos)

 ► Szervezet- és vezetéselmélet 
(Primecz Henriett)

 ► Tevékenység és ellátási lánc  
menedzsment 
(Demeter Krisztina)

 ► Turizmus  
(Michalkó Gábor)

 ► Számvitel  
(Lukács János)

 ► Üzleti kommunikáció 
(Horváth Dóra)

 ► Üzleti közgazdaságtan  
és vállalatgazdaságtan 
(Czakó Erzsébet)

 ► Vállalati pénzügyek 
(Virág Miklós)

 ► Viselkedési és döntési tudományok 
(Wimmer Ágnes)

A DOKTORI ISKOLA 
TANÁCSÁNAK TITKÁRSÁGI 
ASSZISZTENSE:
Arany Zsuzsanna

ELÉRHETŐSÉG:
Sóház 121. szoba | +36 1 482 7462

E-mail:  
kgidi_phd@uni-corvinus.hu
Web:  
Közgazdasági és Gazdaság-
informatikai Doktori Iskola

PROGRAMOK:
 ► Közgazdaságtudományi Doktori 

Program 

 ► Gazdaságinformatika Doktori 
Program

mailto:gdi_phd%40uni-corvinus.hu?subject=
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/gazdalkodastani-doktori-iskola/
mailto:kgidi_phd%40uni-corvinus.hu?subject=
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/kozgazdasagi-es-gazdasaginformatikai-doktori-iskola/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/kozgazdasagi-es-gazdasaginformatikai-doktori-iskola/
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Nemzetközi Kapcsolatok 
és Politikatudományi 
Doktori Iskola

Szociológia és 
Kommunikációtudomány 
Doktori Iskola

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYTERÜLETE:
Társadalomtudományok

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYÁGA:
Közgazdaságtudományok, 
politikatudományok

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE:
Balázs Zoltán, az MTA doktora,  
egyetemi tanár

A DOKTORI ISKOLA 
PROGRAMIGAZGATÓI:
Marjainé Szerényi Zsuzsanna PhD, 
egyetemi tanár  
(Geopolitika és  
Fenntartható Fejlődés Program)
Marton Péter PhD,  
egyetemi docens  
(Nemzetközi és Biztonsági  
Tanulmányok Program) 
Nagy Sándor Gyula PhD,  
egyetemi docens  
(Világgazdaság  
Program)
Várnagy Réka PhD,  
egyetemi docens   
(Politikatudományi Program)

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYTERÜLETE:
Társadalomtudományok

A DOKTORI ISKOLA 
TUDOMÁNYÁGA:
Szociológiai tudományok, média- és 
kommunikációs tudományok

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE:
Elekes Zsuzsanna, az MTA doktora, 
egyetemi tanár

A DOKTORI ISKOLA 
PROGRAMIGAZGATÓI:
Bartus Tamás PhD, egyetemi tanár 
(Szociológia Program)
Benczes Réka, az MTA doktora,  
egyetemi tanár  
(Kommunikációtudomány Program)

A DOKTORI ISKOLA 
TANÁCSÁNAK TITKÁRSÁGI 
ASSZISZTENSE:
Kálmán László

A DOKTORI ISKOLA 
TANÁCSÁNAK TITKÁRSÁGI 
ASSZISZTENSE:
–

ELÉRHETŐSÉG:
C épület 423. szoba | +36 1 482 7346

E-mail: 
nkpdi-phd@uni-corvinus.hu
Web: 
Nemzetközi Kapcsolatok és  
Politikatudományi Doktori Iskola

PROGRAMOK:
 ► Geopolitika és Fenntartható 

Fejlődés

 ► Nemzetközi és Biztonsági  
Tanulmányok

 ► Politikatudományi

 ► Világgazdaság

ELÉRHETŐSÉG:
C épület 423. szoba | +36 1 482 7348

E-mail:  
soc.comm.phd@uni-corvinus.hu
Web:  
Szociológia és Kommunikáció-
tudomány Doktori Iskola

mailto:nkpdi-phd%40uni-corvinus.hu?subject=
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/nemzetkozi-kapcsolatok-es-politikatudomanyi-doktori-iskola/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/nemzetkozi-kapcsolatok-es-politikatudomanyi-doktori-iskola/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/szociologia-es-kommunikaciotudomany-doktori-iskola/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/szociologia-es-kommunikaciotudomany-doktori-iskola/
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Képzési és  
kutatási szakasz

Kutatási és 
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A doktori képzés 
szerkezete

* Kizárólag a Nftv. 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben

Az első lépések

BEIRATKOZÁS
Az Egyetemi Doktori Iroda munkatársai 
a Neptun rendszerben rögzítik a szemé-
lyi adatokat, ellenőrzik a korábbi tanul-
mányokkal, végzettségekkel kapcsolatos 
dokumentumokat (ezeket eredetiben be 
kell mutatni, vagy hitelesített másolatot 
benyújtani)..

Fontos tudnivaló: A tanulmányok 
során a hallgató elsősorban a Neptun 
rend szerben rögzített email címén ke-
resztül kommunikál, ezért ha a hallgató 
email címe megváltozik, saját érdekében 
haladéktalanul jelezze az Egyetemi 
Doktori Irodán.

TANTÁRGYFELVÉTEL
A beiratkozást/bejelentkezést követően 
a hallgató a Neptun rendszeren ke-
resztül saját maga veszi fel az operatív 
tanterv szerint az adott szemeszterben 
esedékes kurzusait, a kötelező, a kötele-
zően választandó és a szabadon választ-
ható tárgyakat.

Fontos tudnivaló: A doktori iskolák 
titkársági asszisztensei szükség esetén 
segítséget nyújtanak a hallgatóknak  
a tárgyfelvételben.

TÉMAVEZETŐ VÁLASZTÁS
A témavezető a doktori képzés során 
kulcsfontosságú szerepet játszik a hall-
gató előmenetelének sikerében. A dok-
tori iskolák többségében már a felvételi 
eljárás folyamatában körvonalazódik  
a témavezető személye (mentor téma-

vezető), de a kapcsolat véglegesítésére 
csak a Doktori Iskola Tanácsának hatá-
rozata alapján kerül majd sor. 

Fontos tudnivaló: A hallgató már 
a képzés kezdetén törekedjen a (men-
tor) témavezetővel intenzív kapcsolatot 
kialakítani, amennyiben még nincs té-
mavezetője, minél előbb vegye fel a kap-
csolatot a doktori iskola vezetőségével, 
a legmegfelelőbb személy megtalálása és 
a munka megkezdése érdekében.

ADATBÁZISOKBA VALÓ 
BELÉPÉS
A kommunikációhoz, online adatbázi-
sokhoz (Neptun, Moodle, könyvtár) való 
hozzáféréshez elengedhetetlen a Cus-
man–kód és jelszó beszerzése, a doktori 
hallgatók név@uni–corvinus.hu formá-
tumú emailt is igényelhetnek. 

A doktori.hu adatbázisba az Egyetemi 
Doktori Iroda viszi fel a hallgatókat, 
azonban az MTMT–ben (Magyar Tudo-
mányos Művek Tára) minden hallgató-
nak magának KÖTELEZŐ a regisztrá-
ció.

Fontos tudnivaló: Az MTMT haszná-
latáról a könyvtárosok adnak informá-
ciót.
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A képzési és kutatási  
szakasz (1–4. félév)

A komplex vizsga  
(4. félév végén)

  *  Félévente minimum 18 kreditet, tanévenként 50 kreditet kötelező teljesíteni. Tanévenként maximum  
70 kredit szerezhető, képzési szakaszonként legfeljebb 140 kredit írható jóvá.

**  A kreditek megszerzésének módja és a megszerezhető kreditek értéke doktori iskolánként eltérő lehet, 
ezekről bővebben az adott doktori iskola MSZ-éből lehet tájékozódni.

Kredittáblázat

típus minimum maximum

tanulmányi 48 60

oktatási 6 18

kutatási és publikációs 48 60

összesen 120*

Egyéb, nem kreditértékű  
kötelezettség

évente legalább egy értekezéstervezetvitán  
és egy nyilvános doktori disszertáció védésen 

kötelező a részvétel

A négy féléves képzési és kutatási sza-
kaszban a hallgató alapvetően az ope-
ratív tantervben előírt kurzusokon vesz 
részt (tanulmányi kredit), közreműködik 
az oktatásban (oktatási kredit), kutató-
munkát végez és publikál (kutatási és 
publikációs kredit), valamint komplex 
vizsgát tesz.

TANULMÁNYI KREDIT**
A kötelező, a kötelezően választandó és 
a szabadon választható kurzusok (ese-
tenként úgynevezett blokk szemináriu-
mok) látogatásával, az oktató által előírt 
követelmények teljesítése.

OKTATÁSI KREDITEK**
A Neptunban rögzített kurzus(ok) 
oktatóként történő megtartása, vagy 
legalább egy idősávnyi oktatást segítő 
tevékenység, hospitálás, mentorálás, 
TDK témavezetés.

KUTATÁSI ÉS PUBLIKÁCIÓS 
KREDIT**
Önálló kutatómunka végzése (például 
kutatási terv elkészítése, szakirodalma-
zás, adatbázis–építés), ezen felül igazolt, 
az MTMT–ben rögzített publikációs 
tevékenység.

A komplex vizsga a képzési és kutatási 
szakaszt (1–4. félév) lezáró megméret-
tetés. A vizsgázónak elsősorban azt kell 
igazolnia, hogy az elsajátított elméleti, 
módszertani ismeretekre, a megszer-
zett kutatói készségekre megnyugtató-
an építhetők a kutatási és disszertációs 
szakasz (5–8. félév) elvárásai. 

A komplex vizsga nyilvános, két 
ismeretterületet felölelő elméleti és 
egy beadandó írásműre épülő, szakmai 
vitára lehetőséget biztosító prezentáci-
ós rész ből áll.

A KOMPLEX VIZSGÁN VALÓ  
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
  120 kredit teljesítése a szabályokban 

rögzített megoszlásnak megfelelően;

  Idegen nyelvi követelmények telje-
sítése;

  Beadandó dolgozat (20–30 oldalas 
értekezés);

  Témavezetői értékelés/ajánlás;

  Igazolás értekezéstervezet-vitán, 
és/ vagy disszertáció védésen való 
részvételről;

  Naprakész MTMT adatlap;

  MTA listás folyóiratcikk (doktori 
iskola specifikus).
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Az értekezéstervezet-vitaA kutatási és 
disszertációs szakasz 
(5–8. félév)

A kutatási és disszertációs szakaszban 
(5–8. félév) a hallgató intenzív ku ta tó-
mun kát végez, kutatási ered mé nyeit 
ma gas színvonalú kiadványok ban pub li-
kál ja, elkészíti az értekezéstervezet-vita 
anyagát és azt a bírálóbizottság előtt 
megvédi. A kutatási és disszertációs 
szakasz a nyolcadik ak tív félév végén 
abszolutóriummal zá rul, amelynek  
feltétele a 240 kredit tel je sí té se.

*Félévente minimum 18 kreditet, tanévenként 50 kreditet kötelező teljesíteni!

A hallgató értekezéstervezete kutatói 
felkészültségének és alkalmasságának 
előzetes dokumentálása. Az értekezés-
tervezet vitájára kizárólag a komplex 
vizsga sikeres letétele, valamint a hall-
gató publikációinak az MTMT-ben 
való rögzítése és jóváhagyása után van 
lehetőség. Az értekezéstervezet vitájára 
nyilvánosan, a Doktori Iskola Tanácsa 
által kijelölt bírálóbizottság és a szű-
kebb szakmai-tudományos közösség 
előtt kerül sor. 

Az értekezéstervezetet két független 
opponens előzetesen értékeli, a vitán 
prezentációval és szakmai érvekkel kell 
a bizottságot meggyőzni arról, hogy  
a disszertáció belátható időn belül nyil-
vános védésre alkalmassá fejleszthető. 
A sikeresen záródó értekezéstervezet- 
vitáért maximum 20 kredit szerezhető.

Kredittáblázat

típus minimum maximum

oktatási 0 24

kutatási és publikációs 100, amelyből minimum  
28 publikációs kredit

értekezéstervezet vita 0 20

összesen 120*
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Ösztöndíjak, pályázati  
lehetőségek

A doktori disszertáció  
nyilvános védése

A doktori disszertáció a hallgató által,  
a témavezető(k) közreműködésével  ké-
szí tett írásmű, amely bizonyítja, hogy  
a PhD fokozat követelményeihez mért 
tudományos feladatot képes önállóan 
megoldani. A disszertáció elengedhe-
tet len kelléke a tézisfüzet, amely az új 
tudományos eredményeket önállóan 
mutatja be. A doktori disszertációt  
2 (vagy 3) opponens értékeli és nyilváno-
san, bírálóbizottság előtt kell megvéde-
ni. A PhD fokozat odaítéléséről az Egye-
temi Doktori Tanács dönt.

A PHD FOKOZAT 
MEGSZERZÉSÉNEK  
LEGFONTOSABB FELTÉTELEI:
		A komplex vizsga sikeres letétele;

		Sikeres értekezéstervezet–vita;

		240 kredit (abszolutórium)  
megszerzése;

		Idegen nyelvi követelmények  
teljesítése;

		Publikációs követelmények  
teljesítése;

		A doktori disszertáció sikeres  
megvédése.

KOOPERATÍV DOKTORI 
ÖSZTÖNDÍJ
Az Információs és Technológiai  
Minisztérium (ITM) által támogatott 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és  
Innovációs Hivatal (NKFIH) útján 
meghirdetésre kerülő ösztöndíj olyan 
pályázók számára, akik a doktori  
képzésük mellett vállalják, hogy  
a kutatás-fejlesztés-innováció szektor-
ban is dolgoznak, tudományos  
vizsgálataikat ahhoz kötődően  
folytatják.

Meghirdetés: Az NKFIH honlapján 
tavasszal

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN  
VALÓ RÉSZVÉTEL
A hallgatóknak lehetőségük van a kép-
zésük során megszülető új tudományos 
eredményeiket hazai és nemzetközi 
konferenciákon bemutatni, amelyhez  
a rendelkezésre álló keretösszegen belül 
és a feltételek maradéktalan teljesülése 
esetén a doktori iskolájuktól pályázati 
úton igényelhetnek támogatást.

Meghirdetés: folyamatos az adott dok-
tori iskola erőforrásai függvényében.

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI 
PROGRAM (ÚNKP) 
ÖSZTÖNDÍJAI
Az EMMI által különböző kategóri-
ákban meghirdetésre kerülő ösztöndíj 
célja, hogy anyagi támogatást nyújtson  
a legkiválóbb doktori iskolai hallgatók-
nak kutatásaik zavartalan lebonyolí-
tása, disszertációjuk magas színvonalú 
elkészítése érdekében.

Meghirdetés: EMMI hivatalos honlap-
ján a tavaszi szemeszterben.

KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT 
ÖSZTÖNDÍJ
A hallgatók 1–3 hónapos időtartamra 
bár mely őket fogadó külföldi egyetem-
hez vagy kutatóintézethez kö tődően 
foly tat hat nak a doktori disszertáció-
juk el ké szí té sét elősegítő kutatásokat. 
Az uta zá si és tartózkodási költségeket 
csak részben fedező ösztöndíjat pályáza-
ti úton lehet elnyerni a doktori iskolák 
Neptun rendszerben meghirdetett 
felhívása alapján.

Meghirdetés: alkalmanként a Neptun 
rendszeren keresztül az adott doktori 
iskola erőforrásai függvényében.
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Doktorandusz 
Önkormányzat (DÖK)

Doktori ügyintézés

A SZERVEZET
A Budapesti Corvinus Egyetem Dok-
torandusz Önkormányzata (DÖK) 
2019-ben alakult. A szervezetet – a Nem-
zeti felsőoktatási törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján – elsősorban 
a doktori képzésben résztvevő hallgatók 
érdekképviseletének igénye hívta életre. 
A DÖK jelen van az egyetem döntéshozó 
testületeiben – a Szenátusban, az Egye-
temi Doktori Tanácsban, a Doktori 
Kabinetben és az egyes doktori iskolák 
tanácsaiban –, ahol az elmúlt évek során 
kialakult konstruktív együttműködés 
lehetővé teszi a hatékony érdekképvise-
letet. A DÖK szorosan együttműködik 
a Doktoranduszok Országos Szövetsé-
gével és a Corvinus Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatával is. 

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK
A DÖK a hallgatók igényeit és a képzés-
sel kapcsolatos véleményét a legkülön-
bözőbb fórumokon igyekszik feltérké-
pezni, de a megválasztott képviselőkhöz 
egyéni problémákkal is lehet fordulni. 
A szervezet alapvető célja, hogy mi-
nél több véleményt becsatornázzon 
az egyetemi döntéshozatal folyamata-
iba. Természetesen a DÖK elsősorban 
a PhD-hallgatók sikeres egyetemi 
életútját, boldogulását hivatott segíteni, 
így az esetleges problémákat proaktív 
módon kezeli. Ezt szolgálja a megfelelő 
tájékoztatás, információáramlás biztosí-
tása és fejlesztése a döntéshozók, az ok-
tatók, témavezetők, valamint a dokto-
randuszok között. A DÖK az alapvető 
érdekképviseleti tevékenységein és 

kötelezettségein túlmenően igyekszik 
részt vállalni tudománynépszerűsítő, 
ismeretterjesztő és nem utolsó sorban 
kulturális jellegű esemény megszervezé-
sében és lebonyolításában.

AKADÁLYMENTESÍTŐ 
SZEMLÉLET
A DÖK tevékenységét az akadálymente-
sítés szellemében végzi. Ez egyrészről azt 
jelenti, hogy minden nehézséget hordo-
zó szituációra úgy tekint, mint közösen 
megértendő problémára, másrészről 
a megoldás megtalálása önmagában is 
építő jellegű lehetőségeket hordoz  
a közösség számára. 

Az akadálymentesítést szolgálja az ide-
gen nyelvű PhD-hallgatók beilleszkedési 
nehézségeiben nyújtott támogatás, vagy 
egy tanulási nehézséggel élő doktoran-
dusz képzésének a segítése.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Klauda Zalán, elnök  
(dokelnok@uni-corvinus.hu)

Galgóczi Eszter, irodavezető  
(dokweb@uni-corvinus.hu)

Egyetemi Doktori Iroda

Doktori értekezés  
nyilvános védésre  

történő benyújtása

Jelentkezés 
komplex vizsgára

Neptunban szereplő  
adatok naprakészen  

tartása

Beiratkozás

Jogviszony-igazolás

Kreditigazolás  
kiállítása

Oktatási, kutatási  
és publikációs  

kreditek rögzítése  
a Neptunban

Értekezéstervezet 
leadása

Doktori Iskola 
Tanácsához kérelmek 

befogadása

Doktorandusz  
Önkormányzat  

választás segítése

Pályázatok benyújtása

Oktatási kreditkérelem 
benyújtása

Kutatási és publikációs 
kreditkérelem  

benyújtása

Témavezetővel 
kapcsolatos ügyintézés

Doktori Iskola Tanácsa  
Titkársága

mailto:dokelnok%40uni-corvinus.hu?subject=
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A Budapesti Corvinus 
Egyetem doktori iskolái

 ► Gazdálkodástani  Doktori Iskola
 ► Közgazdasági és Gazdaságinformatikai 

Doktori Iskola
 ► Nemzetközi Kapcsolatok és 

Politikatudományi Doktori Iskola
 ► Szociológia és Kommunikációtudomány 

Doktori Iskola

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT  
KATTINTS IDE!

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/

