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JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA 
A jelentkezési lap igénylése:   
orvostudományok: Oláh Zsuzsa (olahzs@med.unideb.hu) Tanulmányi Osztály, PhD Iroda, Nagyerdei krt. 98. 
A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft 
Jelentkezési időszak: 2014. április 15. - május 15. 
 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

- az egyetemi oklevél másolata, vagy nyilatkozat annak eredményéről és megszerzésének várható időpontjáról (külföldön szerzett oklevélnél hitelesített fordítás is, 
valamint leckekönyv fordítása is szükséges), 

- az egyetemi leckekönyv másolata (amennyiben eredményeit az egyetem elektronikus hallgatói nyilvántartó rendszere nem tartalmazza) 

- erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a jelentkező magyar állampolgár és nem a DE hallgatója vagy alkalmazottja), külföldiek esetén nyilatkozat a büntetlen előéletről, 

- legalább egy, legalább középfokú (B2), komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló  nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, 

- szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, 

- a tervezett kutatási téma rövid ismertetése és kutatási terv, 

- a választott témavezető ajánlása, 

- a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy annak másolata, 

- 2 db saját névre megcímzett és elsőbbségi küldeményként felbélyegzett C/5 boríték, 

- munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető nyilatkozata, amelyben tudomásul veszi dolgozójának a képzésben való részvételét. 

 

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI 
A felvétel követelményei és feltételei: 
Általános követelmények és feltételek 

 Doktori képzésre utolsó évfolyamos egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel rendelkező személyek jelentkezhetnek (dokumentálni kell az oklevél minősítését). 

 A képzésben nappali tagozatos vagy levelező munkarendű doktoranduszként lehet részt venni. Egyéni felkészülők is részesülhetnek (rész)képzésben. 

 A felvétel követelménye egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga, erre pont nem adható. Az ezen felüli nyelvvizsga teljesítményt 
plusz pontokkal lehet jutalmazni. Egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú), vagy egy felsőfokú (C1) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) 
államilag elismert nyelvvizsga 3 pontot, míg egy felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 5 pontot ér. 
Az egységes felvételi pontrendszer 100 megszerezhető pontból áll, ami 3 kategóriából tevődik össze. 

1. Az első kategóriában a jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a felvételi 
bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli vizsgán és/vagy írásban benyújtott pályázat, kutatási terv alapján. Maximum 40 pont szerezhető. 

2. A második kategória a jelölt korábbi tanulmányi eredményeit értékeli. Ez lehet a lezárt félévek tanulmányi átlagából képzett mutató és/vagy az egyetemi/mester képzésben 
szerzett diploma értékelése. Maximum 30 pont szerezhető. 

3. A harmadik kategória a tudományos "előélet" értékelésére szolgál, dokumentált produktumok (közlemény, TDK dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok. A pontozható 
teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető produktumokkal. Maximum 30 
pont szerezhető. A pontozást a doktori felvételi bizottság az alábbi sávok figyelembevételével alakítja ki: 
20–30 pont: 

 elsőszerzős referált folyóirat közlemény ("in extenso") 

 OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés 

 országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele) 

 igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés 
 10–20 pont: 

 nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény 

 elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter 

 OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott 

 országos tervpályázat, nem díjazott 

0–10 pont: 

 nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter 

 előadás helyi, hallgatói (nem TDK) konferencián 

 tervek kiállítása nyilvános kiállításon 

 igazolt hangverseny fellépés 
  

Az értékelés szempontjai: 
Orvostudományok 



A felvételre jelentkezőket az Orvostudományi Doktori Tanács (ODT) az alábbi szempontok szerint rangsorolja: 

A jelentkező lezárt tanulmányi féléveinek (maximum 10 félév, MSc diploma esetén maximum 4 félév átlaga, mínusz 3,5 szorozva 20-szal ([Átlag-3,5] x20). Ez 5,0 átlag 
esetén 30  pont. 

Tudományos munka (maximum 30 pont): 

 Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (idegen nyelvű) 30 pont, 

 Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (magyar) 20 pont, 

 OTDK díjazott előadás (elsőszerzős), I-III. helyezés 20 pont, 

 Nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény (idegen nyelvű) 15 pont, 

 Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás (idegen nyelvű) 15 pont, 

 Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás 10 pont, 

 Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK poszter 10 pont, 

 Elsőszerzős nem díjazott OTDK előadás 10 pont, 

 Nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter 3 pont, 

 Elsőszerzős TDK előadás 5 pont, 

 Elsőszerzős pályamunka 5 pont. 
Kutatási téma (maximum 40 pont): 

Az ODT 4-4 tagból álló ad hoc bizottságai értékelik a PhD pályázatokat. Egy-egy bizottság 3 doktori iskola pályázatairól dönt, a tagok között mind a három doktori iskolát 
képviseli egy fő, illetve a negyedik tag más iskolához tartozik. 

A doktori iskolák minden jelölttel személyes interjút szerveznek a felvételi eljárás során. 

Pontozás részletei: 

Kutatási terv: 0-5-10 pont 

A jelölt szakmai felkészültsége: 0-5-10 pont 

A téma kidolgozásának szakmai feltételei: Az ODT doktori iskolái által létrehozott bizottságok értékelik 0-15 ponttal az alábbi szempontok szerint. 

 témavezető tudományos teljesítménye (Az utolsó 3 évben megjelent, impakt faktorral rendelkező közlemények száma, maximum 5 pont) 

 témavezető kutatási forrásai (Amennyiben a témavezető rendelkezik pályázati forrással 5 pont) 

 témavezető PhD képzésben nyújtott teljesítménye (A témavezető irányításával Ph.D. fokozatot szerzettek száma, maximum 5 pont) 
További 5 pontról az ODT dönt pontegyenlőségek, iskolák közötti aránytalanságok esetén. 

Nyelvi követelmény 

Államilag elismert angol középfokú nyelvvizsga jelentkezési feltétel. További nyelvvizsgáért pont nem jár. 

  

 
A felvételi vizsga időpontja: 2014. június 2-30. között. Az orvostudományi területen nincs külön szóbeli felvételi vizsga. 
A felvételi döntés időpontja: 2014. július 15-éig 
 

VÁRHATÓ KERETSZÁM 
Állami ösztöndíjas képzésben 159 fő, önköltséges képzésben a jelentkezések és a kapacitások függvényében. 

 

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS 
Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk: 
Az állami ösztöndíj havi összegét költségvetési törvény határozza meg. 
A további juttatások (szociális ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés, stb.) a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok szerint. 
Az önköltséges képzésben a költségtérítés összegét a doktori iskolák saját hatáskörben határozzák meg. 
 

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK 
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=25 


