DEBRECENI EGYETEM
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D OK T O R I I S K O L A

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

pótfelvételi pályázatot hirdet tudományos doktori (PhD) képzésre állami
ösztöndíjas nappali és önköltséges levelező tagozatra
a 2017-2021. közötti időszakra (legfeljebb 8 aktív szemeszter) egyetemi diplomával
(mesterfokozattal) rendelkezők számára.
A képzésben önköltséges levelező tagozatra (a költségtérítés mértéke jelenleg 80.000 Ft/félév)
létszámkorlátozás nélkül tudjuk fogadni a felvételi követelményeket teljesítő jelentkezőket, állami
ösztöndíjas nappali tagozatos helyet egyet tudunk betölteni.
A pályázathoz mellékelni kell:
kitöltött jelentkezési lapot (elérhető a http://jog.unideb.hu/doktori oldalon);
részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket;
az egyetemi leckekönyv másolatát;
az egyetemi oklevél másolatát;
a nyelvtudást igazoló okirat másolatát (a felvétel feltétele legalább egy nyelvből államilag
elismert középfokú C típusú nyelvvizsga);
hatósági erkölcsi bizonyítványt (kivéve a Debreceni Egyetem hallgatóit);
munkaviszonyban állóknál a munkahelyi vezető nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi a
jelentkező képzésben való részvételét;
9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylatot;
egy tervezett kutatási tervet és a választott témavezető nyilatkozatát, hogy a kutatási tervet
ismeri, az abban foglaltakat szakmailag megalapozottnak tartja és pozitív döntés esetén a jelölt
témavezetését vállalja.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 21. (hétfő)
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani: Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskola, Dr. Zaccaria Márton Leó doktori titkár részére – 4028 Debrecen,
Kassai út 26. (személyes benyújtás esetén az Állam- és Jogtudományi Kar épületében a C/8/B.
szobában, Józsa Krisztina vagy Godáné Magyar Mónika tanszéki adminisztrátoroknál).
A jelentkezők felvételi szakmai elbeszélgetésen vesznek részt, amelyre 2017. augusztus 28szeptember 15. között kerül majd sor. A szakmai elbeszélgetés időpontjáról a jelentkezők külön
értesítést kapnak.
További
információkért
kérjük,
látogassa meg
Doktori
Iskolánk
weboldalát
(http://jog.unideb.hu/doktori), vagy forduljon dr. Zaccaria Márton Leó doktori titkárhoz a
zaccaria.marton@law.unideb.hu emailcímen.
Debrecen, 2017. június 29.

Dr. Szabadfalvi József sk.
egyetemi tanár,
a Doktori Iskola Vezetője
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