
Tájékoztató 

 

A PTE Földtudományok Doktori Iskola felvételi rendjéről 

 

A Földtudományok Doktori Iskola 2002. március 21-én nyerte el akkreditációját, amit a 

Magyar Akkreditációs Bizottság 2016. december 9-én ismételten megerősített, ennek alapján 

hirdeti meg tudományos képzési programjait. A Doktori Iskola keretében a képzés három 

finanszírozási formában történik: 

• állami ösztöndíjas, egyetemi hallgatói jogviszony keretében; 

• önköltséges, egyetemi hallgatói jogviszony keretében; 

• egyéni felkészülés keretében. 

A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, valamint a 

társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból 

értesülhetnek. 

Valamennyi képzési formára (állami ösztöndíjas, önköltséges, egyéni) az adatok és a 

szükséges mellékletek benyújtásával lehet jelentkezni a https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-

kepzesre  online felületen keresztül. A véglegesítést követően az online jelentkezési lap 

aláírásával és postai úton történő elküldésével kerül véglegesítésre a jelentkezés, továbbá 

kéretik az aláírt jelentkezési dokumentumot mailben is elküldeni a 

phdkoord@gamma.ttk.pte.hu mailcímre is. 

 

Az eljárási díj befizetésére szolgáló utalási adatok a tájékoztató végén találhatók.  

 

A jelentkezéshez szükséges mellékletek a következők: 

• Szakmai önéletrajz 

• Kutatási tématerv (2-3 oldal) 

• Diploma-másolat (végzős hallgatók esetében törzslap-másolat) + a diploma számszerű 

értékét igazoló dokumentum (amennyiben az oklevélen nem került feltüntetésre) 

• Nyelvvizsga (nyelvvizsgák) bizonyítványának másolata(i) 

• Az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum 

• Két szakmai ajánlás (az egyik lehet a témavezetőé) 

• A témavezető véleménye a kidolgozandó témáról (a témavezető személye kizárólag a 

PTE oktatója lehet) 

• Előadások és poszterek absztraktjainak (ha rendelkezik velük) másolata, a megjelent 

publikációk igazolása 

• munkahelyi vezető beleegyező nyilatkozata a képzésre történő jelentkezésről, annak 

elvégzéséről 

 

A felvétel feltételei: 

a) egyetemi diploma 

b) diploma átlag minimum 3,0 

c) a felvetéli vizsgán való eredményes szereplés. 

 

 

A közvetlen online jelentkezési felület: 

https://pte.hu/hu/user/login?destination=/hu/form/doktori-kepzes-jelentkezes 

https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre
https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre
mailto:phdkoord@gamma.ttk.pte.hu
https://pte.hu/hu/user/login?destination=/hu/form/doktori-kepzes-jelentkezes


A felvételi eljárási díj (9 000 Ft) utalásához szükséges adatok: 

 

Számlavezető: OTP Bank 

Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378 

Egyetem bankszámla IBAN száma: HU88117310012313537800000000 

 

Földtudományok Doktori Iskola 

- 140181 (önköltséges, TTK_Földtudományok Doktori Iskola képzése_DMPL) 

- 140182 (állami ösztöndíjas, TTK_Földtudományok Doktori Iskola képzése_DMPN) 

 

Közleménybe: név, a finanszírozási formától függően a témaszám, PhD jelentkezés 

(pl.: Minta Pál, 140182, PhD jelentkezés) 



A felvételi pontszámítás módja a doktori iskolában 

 

 
A szóbeli vizsga értéke:     maximum 50 pont 

A diploma értéke 3,6 és 5,0 között: 1-15 pont 

Publikációs és TDK tevékenység:    maximum  30 pont 

 Ezen belül: 

Tudományos diákköri tevékenység értéke: 

  Részvétel tudományos diákköri konferencián (OTDK, OFKD)  2 

  Különdíj OTDK-n, vagy OFKD-n                               4 

  III. helyezés OTDK-n, vagy OFKD-n       6 

  II. helyezés OTDK-n, vagy OFKD-n       8 

  I. helyezés OTDK-n, vagy OFKD-n     10 

  Pro Scientia Díj     12 

 

Publikációs tevékenység értéke:   

Hazai konferencián előadás 1–3 

Hazai, nemzetközi konferencián előadás 3–6 

Külföldi konferencián előadás 3–6 

Magyar nyelvű szakfolyóiratban közlemény 1–6 

Nemzetközi szakfolyóiratban közlemény 7–15 

Könyv, könyvfejezet  7- 15 
 (A ponthatáron belül a doktori iskola elsőszerzőség és a folyóirat Scimago besorolása alapján differenciál.) 

 

B2 szintű nyelvvizsga:  5 pont 

 

további B2, vagy egy magasabb szintű nyelvvizsga 10 pont 

 

Nyelvvizsga után kapható pontok maximuma  10 pont 

Az elérhető maximális pontszám:  100 pont 

 

A felvételhez szükséges minimális pontszám: 

▪ állami ösztöndíjas finanszírozásra jelentkezőknél:  60 pont 

▪ költségtérítéses finanszírozásra jelentkezőknél:  50 pont 
 

 


