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Felvételi segédlet 

 

Megfelel a jelentkezési feltételeknek?  

 

- Van megszerzett mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevele 

- Egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert 

nyelvvizsgája 

- Tájékozott a választott témakör tudományos alapismereteiben és szakirodalmában  

- Jártas tudomány-módszertani kérdésekben. 

 

Válasszon kutatási témát! 

 

- A doktori.hu oldalon a jelenlegi vagy régebbi témák közül választhat 

- Keresse meg saját témájával Doktori Iskolánk adott szakterületének kutatóját 

-  

Adja be a jelentkezést! Aktuális felvételi tájékoztató 

 

a. Jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok  

 

 jelentkezési lap (lehetőleg géppel kitöltve) 

 mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél hiteles másolata (1)  

ez a felvétel évében végző hallgatók esetében a megadott határidőig pótolható 

 az egyetemi képzés teljes időszakára vonatkozó hiteles indexmásolat (amennyiben 

nem a Pannon Egyetemen szerezte meg oklevelét) 

 idegen nyelvtudást igazoló okirat hitelesített másolata 

 a leendő témavezető fogadónyilatkozata 

 szakmai önéletrajz 

 publikációs jegyzék (2), csatolva a publikáció vagy egyéb szakmai tevékenységet 

bizonyító dokumentumok másolata (3) 

https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU
https://phd.uni-pannon.hu/images/Felv%C3%A9teli/PhD_felvetelifelhivas_2022_2023_Ife%CC%81le%CC%81v_v02.pdf
http://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2022/05/jelentkezesilap_applicationform_2017-2.docx
http://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2022/05/Fogadonyilatkozat_temavezetotol.docx
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 legalább egy vélemény a pályázó munkásságáról (4) (pl. diploma- vagy TDK 

témavezetőtől, munkahelyi vezetőtől) 

 munkaviszonyban állók esetében a munkahelyi vezető nyilatkozata a képzésben való 

részvétel   támogatottságáról 

 a befogadó kutatóhely vezetőjének véleménye az infrastruktúra biztosításáról,  

 nyilatkozat arról, hogy jelentkezett-e bármikor más doktori iskolába, illetve áll-e 

hallgatói/doktorjelölti jogviszonyban más doktori iskolával 

 büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány , vagy a feladást igazoló szelvény 

Külföldi hallgatók esetében felvételt követően, a hallgatói jogviszony létesítésének 

feltétele a magyar hatóságoktól  

 9.000,- Ft jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat (5) 

 Külföldön szerzett egyetemi oklevél esetén – amennyiben az nem angol, német, 

spanyol, francia vagy orosz nyelven, vagy a kiállító intézmény országának hivatalos 

nyelvén és ezen nyelvek valamelyikén kétnyelvű formában lett kiállítva – az oklevél 

hiteles fordítását, valamint a végzettségi szint elismeréséről szóló határozatot 

 

b. A jelentkezés benyújtható a megadott határidőig 

 

 személyesen vagy  

 postai úton – az eredeti vagy hitelesített dokumentumok benyújtásával  

 a doktori adminisztráció telephely szerinti felelőseinek, a következő címre:  

Szommerné Kiss Erzsébet 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. („A” épület, 

földszint 2. iroda, illetve 5. iroda)  

 

Hiányos, illetve faxon keresztül érkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!  

Külföldi hallgatók szkennelt formában (az eredeti aláírt példány beszkennelését 

követően) is benyújthatják jelentkezésüket az alábbi címen: szommere@almos.uni-

pannon.hu 

 

http://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2022/05/Tamogato_nyilatkozat_munkahelyi_vezetotol.docx
http://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2022/05/Befogado_nyilatkozat_intezet.docx
mailto:szommere@almos.uni-pannon.hu
mailto:szommere@almos.uni-pannon.hu
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A jelentkezési határidőről és a felvételi elbeszélgetések várható dátumáról 

tájékozódjon itt. 

 

 

1 héttel az elbeszélgetés előtt e-mailben értesítjük. 

Az elbeszélgetésen erre számítson (7) 

Kíváncsiak leszünk  

- szakmai tudására, felkészültségére  

- nyelvismeretére 

 

Az értékelés szempontjai:  

 

 mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél minősítése,  

 nyelvismeret,  

 szakmai tevékenység (publikációs tevékenység, TDK munka),  

 a felvételi elbeszélgetésen bizonyított szakmai rátermettség és szaktudás. 

 a benyújtott jelentkezés dokumentumai 

 

 

A felvételi határozatot az Oktatási Igazgatóság küldi ki, a Doktori Iskola közvetlen 

tájékoztatást nem adhat. 

 

Az önköltséges képzés díja 2022. szeptember 01.-től 280 000 Ft/félév. 

Egyéni képzés esetén 140 000 Ft/félév 

 

 

 

 

 

https://phd.uni-pannon.hu/aktualis/felveteli-tajekoztato
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Kiegészítő magyarázatok 

 

(1) Amennyiben a jelentkező nem a Pannon Egyetemen végzett, benyújtandó az okirat kibocsátója által hitelesített 

másolat. Fontos, hogy a másolaton szerepeljen az oklevél minősítése 2 tizedesjegyig!    

(2) A megjelent publikációk jegyzéke, valamint a publikáció nyomtatott kivonata. A meg nem jelent publikációkról 

befogadó nyilatkozat. 

(3) TDK, OTDK 

(4) Kötetlen formában 

(5) Utalási segédlet: 

A 9.000,- Ft jelentkezési díj befizetésére a Pannon Egyetem központi 10300002-10802153-00014904 sz. számlaszáma 

áll rendelkezésre.  

Közleménybe: a jelentkező neve, doktori iskola kódja 

Doktori iskola Utalási információ 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola GSDI - A033300028 

(6) Aznap még postára adhatja a jelentkezését. 

(7) Információk a felvételi elbeszélgetésről (Doktori Szabályzat 9. oldala): 

(8)A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad 

tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az idegen nyelvi 

tudását. 

(9) A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját (oklevél minősítése, esetleges TDK 

munka, publikáció), nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai 

intelligenciáját, motivációját, és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a 

felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg. 

(10) A felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok és a szóbeli alkalmassági vizsga 

alapján tesz javaslatot a TDHT –nek a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a felvételi 

bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az államilag támogatott ösztöndíjas 

és az önköltséges képzésben résztvevők esetében külön-külön történik. 

(11) A TDHT javaslata alapján az EDHT dönt a doktoranduszok felvételéről. A képzésben való részvétel állami 

ösztöndíjas, egyéb ösztöndíjas, vagy önköltséges formában történhet. 

(12) A felvételre javasolt, állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek felvételt nyerhetnek a doktori képzésre amennyiben 

a képzés működési költsége biztosított (külső vagy belső forrás). 

(13) A felvételi eredményét az EDHT döntését követően 8 munkanapon belül az OI írásban közli a pályázóval. A 

felvételi határozat tartalmazza a képzés részletes feltételeit, beleértve a doktori iskola és a téma megnevezését, a 

témáért felelős kutatóhelyet, a témavezető nevét. 

(14) A felvételt nyert doktorandusz a felvételi határozatban megadott határidőig köteles beiratkozni. 

 


