
PhD felvételi 2014/2015

Határidő

Jelentkezések beadása: 2014. május 15.

Jelentkezések adminisztratív feldolgozása: 2014. május 26.

Doktori iskolák megkapják a jelentkezési anyagot: 2014. május 27.

Szóbeli meghallgatások, doktori iskolák döntése: 2014. június 18.

Döntés ODT ülésen: 2014. június 27.

Módosítás az előző évek gyakorlatához képest

1. A jelöltektől a következő dokumentumokat elektronikus formában is bekérjük:

- Jelentkezési lap
- Kutatási terv
- Szakmai Önéletrajz
- Közlemények címoldala, előadás és poszterabsztraktok másolata, igazolás TDK előadásról és

pályamunkáról

A doktori iskolák elektronikus formában kapják meg az anyagot.

2. A rezidenseknek PhD jelentkezésük leadásakor mellékelniük kell a szakmai grémium vezetőjének
engedélyét is. (Ld. ODT 2014. március 28-i ülés emlékeztetője.)



A PhD felvételi pontozás szerkezete (az egyetemi szabályzat által rögzítve)

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

1. Tanulmányi eredmény: max. 30 pont

2. Tudományos munka: max. 30 pont

3. Kutatási téma: max. 40 pont

Pontozást végzi: PhD iroda (a jelentkezési lap alapján), doktori iskolák bizottságai, ODT

A pontozás részletei

1. Tanulmányi eredmény. A jelentkező lezárt tanulmányi féléveinek (maximum 10 félév, MSc diploma esetén
maximum 4 félév, lásd ODT 2010. február 19-én hozott határozata) átlaga, mínusz 3,5 szorozva 20-szal ([Átlag-
3,5] x20). Ez 5,0 átlag esetén 30 pont.

2. 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 (első szerzős), 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

(A fenti táblázat pontozása az egyetemi szabályzatban rögzített.)



3. 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.

1. számú bizottság: Molekulári Orvostudomány DI - Klinikai Orvostudományok DI-Fogorvostudományi DI
2. számú bizottság: Laki Kálmán DI - Egészségtudományok DI - Gyógyszerészeti Tudományok DI
3. számú bizottság: Molekuláris Sejt- és Immunbiológia DI - Petrányi Gyula DI -Idegtudományi DI

PONTOZÁS:

 Kutatási terv: 0-5-10 pont
 A jelölt szakmai felkészültsége: 0-5-10 pont

- A 2. pontban a maximum 30 pontot meghaladó teljesítmény elismerése

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


