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A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori 

Tanács  

Felvételi Szabályzata 

 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács 

(továbbiakban: DT) Szabályzatának 3. § (3) bekezdés h) pontja alapján a DT az alábbi 

szabályzatot alkotja: 

1. § (1) A doktori képzésre jelentkező személy pályázatot nyújt be ahhoz a Doktori Iskolához 

kapcsolódóan, amelynek keretében doktori tanulmányait folytatni kívánja. 

(2) A pályázat kellékei:  

a) kitöltött jelentkezési lap,  

b) életrajz,  

c) mesterképzésben szerzett fokozatot igazoló végzettség (diploma) másolata,  

d) idegen nyelvismeretet igazoló okmány másolata,  

e) kutatási témavázlat vagy motivációs levél,  

f) a témavezető támogató nyilatkozata vagy ajánlólevél, 

g) igazolás a befizetett felvételi díjról.  

(3) A pályázó a pályázatában megjelöli azt, hogy államilag támogatott vagy önköltséges 

finanszírozási formában kívánja folytatni tanulmányait. A pályázó a pályázatában mindkét 

formát megjelölheti, de felvételt csak az általa a pályázatban megjelölt finanszírozási formájú 

képzésre nyerhet. 

(4) A pályázatra való felhívást, a benyújtandó dokumentumok listáját, a kitöltendő jelentkezési 

lapot és a pályázat beadásának határidejét minden Doktori Iskolának közzé kell tennie saját 

honlapján és a www.doktori.hu honlapon.  

(5) Doktori képzésre kizárólag az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal, 

valamint a jogszabályban meghatározott nyelvvizsgával rendelkezik, és jelentkezését az előírt 

elektronikus formában határidőben benyújtotta.  

2. § (1) A felvételi eljárást a DT által kijelölt, Doktori Iskolánként legalább két-két tagú 

Felvételi Bizottság bonyolítja le.  

(2) A Felvételi Bizottságok elnökből és további legalább egy, az érintett Doktori Iskolához 

tartozó törzstag egyetemi tanár tagból állnak. Az elnök az érintett Doktori Iskola vezetője vagy 

az általa felkért, az érintett Doktori Iskolához tartozó törzstag egyetemi tanár. 

(3) A Felvételi Bizottság tagjaira az érintett Doktori Iskola elnöke tesz javaslatot.  

(4) A felvételi eljárás során a jelentkező összesen 100 pontot szerezhet. Az írásos beadott 

anyagra adható maximális pontszám 30, a szóbeli vizsgára adható maximális pontszám 70. A 

pontozás a Felvételi Bizottság tagjainak konszenzusos eredménye. Ha  Felvételi Bizottság 
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tagjai nem jutnak konszenzusra, a pontszám tekintetében szavazást kell tartani. Utóbbi esetben 

a végeredmény az egyenként 1-100 közt adott pontok felfelé kerekített átlaga. 

(5) Ha az (4) bekezdés alapján a felvételi eljárás során többen ugyanannyi pontot szereznek, a 

Felvételi Bizottság titkos szavazással határozza meg a köztük lévő sorrendet. A titkos szavazás 

menetét a Felvételi Bizottság elnöke határozza meg. 

(6) A kizárólag államilag nem támogatott doktori képzésre vagy egyéni felkészülőként 

jelentkezők esetében a (4) bekezdésben meghatározott pontozás kizárólag az írásbeli pályázat 

alapján történik.  

(7) A felvételi bizottság javaslata alapján a felvételi vizsga eredményét a DT állapítja meg. A 

Doktori Képzésre az vehető fel, aki a felvételi vizsgán összesen legalább 70 pontot elér. A 

vizsga eredményéről és a Doktori Tanács döntéséről a jelentkezőt és az érintett Doktori Iskolát 

a DT 30 napon belül írásban értesíti.  

(8) A doktori képzésbe egyéni felkészülőként bekapcsolódhat a pályázó doktori felvételi eljárás 

nélkül is, amennyiben megfelel a jogszabályi és egyetemi szabályzati feltételeknek. A 

felvételről ilyenkor a jelentkezés és a komplex vizsga alapján a DT dönt. 

(9) A DT tanévenként egy alkalommal, a tavaszi szemeszter végén hirdet felvételt és ezt 

követően, még az őszi szemesztert megelőzően egy alkalommal pótfelvételi eljárást. 

Kivételesen indokolt esetben a DT további pótfelvételi eljárást hirdethet a keresztféléves 

képzésre az őszi szemeszter végén is.  

(10) Pótfelvételi eljárásban csak azok jelentkezhetnek, akik  

a) az adott naptári évben a felvételi eljárásra nem nyújtották be jelentkezésüket vagy  

b) a felvételi eljárás során kizárólag elkésettség vagy a nyelvvizsga hiánya miatt nem nyertek 

felvételt, és utóbbi esetben is csak akkor, ha a szükséges nyelvvizsgát időközben sikeresen 

teljesítették. 

(11) A DT felvételt elutasító döntése ellen a jelentkező 15 napon belül írásban nyújthat be 

fellebbezést a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz. 


