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DOKTORI KÉPZÉS
• Hallgatói jogviszony keretében

• Képzési idő: 48 hónap / 4 év / 240 kredit 

• Két szakasz

– Képzési és kutatási szakasz (1-4. félév) 
• 120 kredit

• Óralátogatás + konzultáció + kutatás

• Passziválás az általános szabályok szerint (NEPTUN)

• Digitális bölcsészet workshop (http://elte-dh.hu/workshop-for-phd-
students/) 

• Végén komplex vizsga – sikeres teljesítése a továbbhaladás feltétele

– Kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév)
• 120 kredit

• Kutatás + konzultáció

• Max. két passzív félév

http://elte-dh.hu/workshop-for-phd-students/


DOKTORI KÉPZÉS 2.
• Komplex vizsgát követően 3 éven belül: 

doktori értekezés benyújtása (különös 
méltányolást érdemlő esetekben + 1 év)

• Kutatóhelyi vita

• Érvényes félév: min. 20 kredit –
ösztöndíjképesség!!

• Fokozatszerzés feltétele: két nyelvvizsga

• Hallgatói jogviszony megszűnése

– Sikertelen / nem teljesített komplex vizsga

– Abszolutórium megszerzése (240 kredit)

– Nyolcadik aktív félév vége



DOKTORI KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

8 félév - 240 kredit – abszolutórium

Képzési terv: 
https://www.elte.hu/dstore/document/178/KPR_V_A_DOKT.pdf

(www.elte.hu → Oktatás → Képzési program)

Javasolt a (képzés megkezdésekor kinyomtatott) képzési program alapján 
az előrehaladást nyomon követni!

Doktori tanulmányok folytatása

8 tanegység 10 kredit 80 kredit 1–4. félév 33,3%

Konzultáció

8 tanegység 10 kredit 80 kredit 1–8. félév 33,3%

Tudományos és oktatási tevékenység

3 publikáció eltérő kreditszám 80 kredit 1–8. félév 33,3%

a doktori iskola által meghatározott

tudományos kutatási (és maximum 30

kredit értékben oktatási) tevékenység

eltérő kreditszám

https://www.elte.hu/dstore/document/178/KPR_V_A_DOKT.pdf


DOKTORI KÉPZÉS - NEPTUN

• Regisztrációs időszak (több hónap!!)

• Kurzusfelvételi időszak (kb. 3 hét)
– Tárgyak felvétele

– Tudományos tárgyak felvétele

– Oktatási tárgyak felvétele

– Meghirdetés: doktori iskolák és programok

• Vizsgaidőszak

• Szemináriumi- és vizsgajegyek, egyéb 
teljesítések bejegyzése

• NINCS INDEX



HATÁRIDŐK
• Határidős feladatok jegyzéke mindig 

letölthető: 
https://btk.elte.hu/content/phd-kepzessel-
kapcsolatos-hirek.cl.18?m=191

• Tárgyfelvétel: 2020. szeptember 7-25.

• Költségtérítéssel, önköltséggel kap-
csolatos kérvények: 2020. október 2.

• Befizetési határidő: 2020. október 31.

• Késedelmi díj - NEPTUN automatikusan

https://btk.elte.hu/content/phd-kepzessel-kapcsolatos-hirek.cl.18?m=191


HASZNOS TUDNIVALÓK

• Magyar Tudományos Művek Tára: www.mtmt.hu
→ kötelező regisztráció

→ publikációs kredit csak akkor adható, ha az az MTMT-be fel 
lett tölte

• Országos Doktori Tanács adatbázisa: www.doktori.hu
→ doktori iroda regisztrál minden hallgatót 

• Állami ösztöndíjas hallgatók munkavállalása
– Főszabály: EDSz 39.§

– Engedélyezés eljárásrendje: KDSz 41.§

http://www.mtmt.hu/
http://www.doktori.hu/


DIGITÁLIS ÜGYMENET
• Informatikai szolgáltatások: https://www.elte.hu/infoszolg

→ IIG azonosító igénylése

→ ELTE-s email cím igénylése

→ Office 365

→ Microsoft Teams

→ Wifi

→ Távolléti oktatáshoz: https://www.elte.hu/tavolleti-
oktat%c3%a1s

• Személyes ügyfélfogadás HELYETT online ügyintézés
→ https://btk.elte.hu/content/doktori-es-tudomanyszervezesi-iroda.t.3223?m=190

https://www.elte.hu/infoszolg
https://www.elte.hu/tavolleti-oktat%c3%a1s
https://btk.elte.hu/content/doktori-es-tudomanyszervezesi-iroda.t.3223?m=190


PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (B komponens)

• Doktori kutatómunkán felüli extra kutatási tevékenység dologi 
költségei (egyszeri ösztöndíj)

• 100.000 – 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás

• 2021 tavasz/nyár

• aktuális kiírás: http://www.emet.gov.hu

Új Nemzeti Kiválósági Program

• https://www.elte.hu/unkp

• 2021 tavasz

Tudományszervezési és Kutatási Pályázat 

• Szorgalmi időszakban havi rendszerességgel

• Állami ösztöndíjas ÉS önköltséges, aktív státuszú hallgatóknak

• Egyéni vagy csoportos

• Kutatóút, konferencia részvétel, kutatástámogatás, szakmai 
rendezvények (vö. járványügyi szabályok)

• http://btkhok.elte.hu/index.php/palyazatok/tudomanyos-palyazatok/

http://www.emet.gov.hu/
https://www.elte.hu/unkp
http://btkhok.elte.hu/index.php/palyazatok/tudomanyos-palyazatok/


NEMZETKÖZI 
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Erasmus +
→ már most lehet pályázni a 2021 tavaszi félévre pótpályázat keretében!

https://btk.elte.hu/erasmus_potpalyazat_2020

Campus Mundi

CEEPUS

DAAD …

https://btk.elte.hu/erasmus_potpalyazat_2020


HASZNOS LINKEK
• https://www.elte.hu/dstore/document

/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf

• https://qter.elte.hu/

• http://www.btk.elte.hu/phd/

• https://www.facebook.com/elte.btk.do
ktori.hivatal

• https://www.facebook.com/eltebtkdok

• https://www.facebook.com/elteedok

https://www.elte.hu/dstore/document/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf
https://qter.elte.hu/
http://www.btk.elte.hu/phd/
https://www.facebook.com/elte.btk.doktori.hivatal
https://www.facebook.com/eltebtkdok
https://www.facebook.com/elteedok

