A 2022/2023. ÉVI PhD FELVÉTELI ELJÁRÁS
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán
Neveléstudományi Doktori Iskola
A Neveléstudományi Doktori Iskola (NDI)
vezetője: Dr. Zsolnai Anikó egyetemi tanár.
A felvételi jelentkezés a doktori iskola alábbi programjaira nyújtható be:
- Andragógia
- Elméleti-történeti pedagógia
- Teacher Education and Higher Education studies (EDiTE) (angol nyelven)
- Gyógypedagógia
- Kora gyermekkor pedagógiája
- Sport és egészségnevelés
- Tanulás, tanítás és szaktárgyi pedagógiák
Az egyes programok részleteiről a jelentkezők a doktori iskola honlapján, a választható témákról és
témavezetőkről pedig a www.doktori.hu oldalon tájékozódhatnak.
A témavezető
A témavezető az a tudományos fokozattal rendelkező – az NDI témavezetői listáján szereplő – oktató, illetve
kutató, akinek személyét a programvezető javaslatára a doktori iskola tanácsa a Pedagógiai és Pszichológiai
Doktori Tanács elé terjeszti, és az adott téma vezetésére jóváhagyja. A felvételizők számára kifejezetten javasolt
a lehetséges témavezető (és/vagy programvezető) előzetes (a pályázat benyújtását megelőző) megkeresése és
egyeztetés az esetleges együttműködés tervéről, valamint a tervezett kutatási programról (ld. a felvételi
pályázathoz csatolandó dokumentumok). Külföldi témavezető esetében, hazai társ-témavezetőt is ki kell jelölni.
A lehetséges témavezetők listája ezen az oldalon található:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=189&tip=TV&diID=52
A hozzájuk tartozó választható témák pedig a http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&num=16 oldalon
kereshetők a legördülő menükből az alábbi opciók választásával:
intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem,
doktori iskola: Neveléstudományi Doktori Iskola,
jelentkezési határidő szerint: 2022
Jelentkezés
A jelentkezési időszak: 2022. március 16. – április 21.
Az eljárási díja 9000 Ft, amelyet átutalással lehet befizetni, és az átutalási igazolást a jelentkezési űrlapon kell
feltölteni. https://doktorifelveteli.elte.hu/
Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Számlaszám: 10032000-01426201-00000000
Közlemény: (Az Ön neve) PHD, KN9701/09, R940535000, Felvételi eljárás
A jelentkezés feltételei (magyar és külföldi állampolgárok számára egyaránt)
Jelentkezni
 mesterszintű (vagy azzal egyenértékű) oklevél;
 egy legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű okirat)
birtokában lehetséges. A jelentkezéshez az okiratokat másolatban kell csatolni, de a beiratkozás alkalmával az
eredeti dokumentumokat be kell mutatni.
A jelentkező több programra is benyújthatja a jelentkezését, de a jelentkezési dokumentációt ez esetben minden
programra külön kell benyújtania. Ebben az esetben csak egy jelentkezési díj fizetendő.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok listája
kötelező dokumentumok:
 oklevél másolata,
 nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
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 szakmai önéletrajz (szabadon választott formátumban),
 kutatási terv,
 referenciamunka,
 a felvételi eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat másolata.
további, a pályázat elbírálásakor figyelembe vett, csatolható dokumentumok:
 ajánlás,
 publikációs lista,
 a jelentkezéskor még hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetén sikeres TDK-dolgozat(ok).
Kiegészítő információk az egyes okiratokról, dokumentumokról
Oklevél
Benyújthatja jelentkezését az a jelentkező is, aki a felvételi vizsga időpontjában még nem tette le záróvizsgáját,
de azt legkésőbb a 2021/2022. tanév tavaszi félévében (legkésőbb 2022. július 31-ig) teljesíti, és a mesterszintű
oklevelét (vagy a kiállításról szóló hivatalos igazolást) 2022. július 31-ig bemutatja.
Amennyiben a jelentkező oklevelét külföldön szerezte – angol, német, francia és orosz nyelven kiállított
dokumentum kivételével –, a jelentkezéshez az eredeti oklevél másolata mellett annak az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) által készített hiteles fordítását is mellékelnie kell.
A NDI képzésére történő jelentkezésnek, a felvételi eljárásban és a képzésben való részvételnek nem kizárólagos
feltétele a pedagógia szakos/pedagógus/andragógus mesterszintű vagy azzal egyenértékű diploma. A más
szakon végzettek számára azonban az NDI kötelezően elvégzendő kurzusokat hirdet(het) meg.
Nyelvvizsga
Felvételkor az erről szóló nyelvvizsgát bemutatni ugyan nem szükséges, tehát más nyelvből szerzett nyelvvizsga
is elfogadható, de a képzés elvégzéséhez az angol nyelvtudás elengedhetetlen.
Külföldön szerzett nyelvvizsgához, vagy nyelvvizsgaként benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állásfoglalását arról, hogy az adott nyelvvizsga Magyarországon B2
szintű komplex nyelvvizsgának megfeleltethető.
A nyelvvizsgával egyenértékű okiratok körét az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról
és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő
honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. §-a szabályozza, a benyújtott dokumentumok
elbírálása ez alapján történik.
Kutatási terv
A NDI képzésére való jelentkezéskor a benyújtott kutatási terv vázlatának tartalmaznia kell a választott kutatási
téma pontos megnevezését, a megválaszolandó kutatási kérdések, valamint a tervezett kutatási módszerek
leírását. A vázlatban tételesen ki kell fejteni, miképp kapcsolódik témája a választott program kutatási
programjához, illetve a meghirdetett témákhoz (melyik témavezető mely témakiírásának felel meg pályázata),
miben rejlik kutatási témájának újszerűsége és tudományos – szakmai – társadalmi fontossága, valamint
tükröznie kell a pályázó eddigi, a témához kapcsolódó szakirodalmi tájékozottságát is. A jelentkezőnek a kutatási
terv elkészítése előtt célszerű kapcsolatba lépnie azzal a témavezetővel, aki felvétele esetén készen áll
fogadására, és ajánlott a tervet az ő szakmai útmutatásait figyelembe véve elkészíteni. A kutatási terv elvárt
terjedelme: irodalom nélkül 500-1500 szó.
Referenciamunka
A referenciamunka olyan korábbi, tudományos igénnyel elkészített önálló, egyszerzős mű (pl. műhelymunka,
szakdolgozat vagy megjelent tudományos közlemény, ennek hiányában a felvételire készített kutatási terv
témájába vágó tudományos dolgozat), amely segíti a felvételi bizottság tájékozódását a jelölt tudományos
felkészültségével kapcsolatban. A referenciamunka elvárt terjedelme: irodalom nélkül legfeljebb 6000 szó.

A hallgatók kiválasztása
A hallgatók kiválasztása a felvételi pályázat tartalma, illetve a felvételi vizsga alapján történik.
A felvételi vizsga
A felvételi vizsgákra várhatóan 2022. május utolsó hetében vagy június első felében kerül sor. A felvételi vizsga a
program oktatói, témavezetői közül kikerülő belső és külső szakemberből álló felvételi bizottság előtti szóbeli
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meghallgatásból áll. A felvételi vizsga pontos időpontjáról és helyéről a jelentkezőket e-mailben értesítjük.
Felvételi vizsgát csak a kijelölt időpontban lehet tenni.
Az értékelés szempontjai:
 a választott téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási programok keretein belül;
Az egyes doktori képzési programok kutatási programjai itt találhatók:
www.ppk.elte.hu/nevtudphd/doktori-programok
Az egyes oktatókhoz kapcsolódó lehetséges témák listája itt található:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&num=16,
a legördülő menükből az alábbi opciók választásával:
intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
doktori iskola: Neveléstudományi Doktori Iskola
jelentkezési határidő szerint: 2022
 biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező témavezető az NDI-ben;
A lehetséges témavezetők listája itt található:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=189&tip=TV&diID=52
 a jelentkező kutatási elgondolásának megvalósíthatósága;
 a témában mutatott szakirodalmi tájékozottság;
 több idegen nyelv ismerete;
 anyanyelvi és idegennyelvi kommunikációs készségek
 korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények, különös tekintettel a tudományos publikációkra;
 korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel;
 egyéb, a doktori iskola által javasolt szempont, pl. felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való
alkalmasság.
Eredmény
A felvételi eljárás eredményéről az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács döntése alapján a
jelentkezőket az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal július 31-ig e-mailben értesíti.
Egyéb fontos információk
Finanszírozás
A felvételi eljárásban
 állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali tagozatos, szervezett képzésre (2020. január 1-től nincsen
megkötés az az állami ösztöndíj melletti foglalkoztatásra, munkaidőre) illetve
 önköltséges, teljes idejű, nappali tagozatos, szervezett képzésre
lehet jelentkezni. A jelentkező mindkét finanszírozási formát megjelölheti ugyanazon jelentkezéskor. Ebben az
esetben csak egy jelentkezési díj fizetendő.
Magyar állami ösztöndíjas helyre elsősorban magyar állampolgárok jelentkezhetnek (illetve a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt 39. §-ában megjelöltek köre.)
Az önköltség összege a 2022/2023es tanévben: 325.000 Ft/félév.
Kollégiumi elhelyezés
Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján
nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban
tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak. A kollégiumi elhelyezésről bővebb információk az egyetem honlapján
találhatók.
Szabályzatok
A doktoranduszok jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a
kapcsolódó jogszabályok és az egyetem szabályzatai határozzák meg.
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