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JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezési lap igénylése: áprilistól elérhető a kari honlapon
A felvételi eljárás térítési díja: 8000,- Ft.
Jelentkezési időszak: 2022. április 11 – május 27.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
-

-

jelentkezési lap (a fogadó tanszék nyilatkozatával)
egyetemi oklevél (egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében leckekönyv) hiteles másolata
nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata (Oklevél, bizonyítvány hiteles másolata: BME-n szerzett esetében
az eredeti bemutatása és másolata, más intézményben szerzett esetében a kiadó intézmény által igazolt
másolat, ill. közjegyző által hitelesített másolat.) Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni.
szakmai életrajz
publikációs jegyzék
rövid kutatási terv
TDK, OTDK díjak másolata
a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI

-

-

hagyományos képzés esetén sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó
(4) minősítésű egyetemi oklevél
kétszintű képzés esetén sikeres záróvizsgával befejezett tanulmányokat tanúsító, legalább jó (4) minősítésű
BSc és MSc oklevél (Az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni.)
Záróvizsga előtt álló pályázó felvétele a legalább jó minősítésű oklevél határidőre (legkésőbb 2022. augusztus
31-ig) történő bemutatásáig feltételes.
a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább B2 szintű komplex államilag elismert
nyelvvizsgával, illetve azzal egyenértékű más bizonyítvánnyal igazolt ismerete
egy másik idegen nyelvből a szakirodalom tanulmányozásához szükséges nyelvtudás
a szakmai terület átfogó ismerete
kezdeti igazolt tudományos szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, konferenciákon,
tanulmányutakon való részvétel)

Az értékelés szempontjai:
A felvételi bizottság a meghallgatáson mutatott felkészültséget, a korábbi tanulmányi eredményeket, a
nyelvismeretet, valamint a korábbi szakmai-tudományos tevékenységet értékeli.
A felvételi vizsga időpontja: 2022. június 13 - 24. között
A felvételi döntés időpontja: 2022. július 15-ig
A képzés nyelve: angol, magyar
DOKTORI KÉPZÉSI TÉMÁK

Információk a kari honlapon, a doktori iskola, továbbá az Országos Doktori Tanács honlapján
(http://www.doktori.hu/).

