Gyakran ismételt kérdések

A doktori képzést érintő alapvető kérdésekről
1.) Hogyan épül fel a doktori képzés?
A doktori képzés egy 2+2 éves rendszerre épül, amelynek lényege, hogy a hallgató az első 2 évben
teljesíti a képzéshez kapcsolódó tantárgyait, majd ezt követően egy komplex vizsga keretében ad
számot a szakmai és tudományos előrehaladásáról.
A képzés második két évében már kizárólag a PhD értekezés elkészítése a hallgató feladata (egyéb
tantárgyi kötelezettségek nélkül) – ugyanakkor a hallgató a negyedik év végére köteles is az
értekezését benyújtani.
2.) Hogyan alakul a doktori képzésben a nappali tagozatos (állami ösztöndíjas) hallgatók
ösztöndíjának mértéke?
A képzés első 2 évében a nappali tagozatos hallgatók havi 140.000 Ft, míg a második két évben
havi 180.000 Ft ösztöndíjra jogosultak (amely 12 hónapra jár minden évben, azaz összesen 24+24
hónapra). Az ösztöndíj adómentes. Amennyiben a nappali tagozatos hallgató a negyedik év végéig
megszerzi a PhD fokozatot, további egyszeri 400.000 Ft ösztöndíjra jogosult.
3.) Hol érhetők el a doktori képzéssel kapcsolatos információk?
Honlapunkon – jog.unideb.hu/doktori – minden lényeges információ megtalálható, illetve
kérdéssel forduljon a doktori iskola titkárához, dr. Zaccaria Márton Leóhoz
(zaccaria.marton@law.unideb.hu).

A felvételit megelőző teendőkről
1.) Milyen diplomával jelentkezhetek a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskolájába?
Jogász osztatlan képzésben szerzett diplomával, illetőleg a jogi képzési területen, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen szerzett MA diplomával minden
esetben lehetséges a jelentkezés a doktori iskolánkba, amennyiben a diploma minősítése eléri
legalább a cum laude (jó rendű) értékelést. Amennyiben a jelentkező több, mint öt évvel
ezelőtt szerzett diplomát, úgy a diploma minősítésétől függetlenül lehetséges a jelentkezés,
azonban a legalább cum laude (jó rendű) minősítést el nem érő jelentkezők felvételére csak
értékelhető tudományos teljesítmény esetén van lehetőség.
Más képzésben szerzett MA diploma esetén a doktori iskola tanácsa egyedileg dönt arról,
elfogadja-e a jelentkezést. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy már a felvételi eljárást megelőzően
keresse doktori iskolánkat, hogy a doktori tanács idejében állást foglalhasson a jelentkezésről.
Politológia MA és nemzetközi kapcsolatok szakértő MA diploma esetén a doktori iskola
tanácsa korábban már engedélyezte a felvételt.
2.) Mikor jelentkezhetek a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskolájába?

Nappali és levelező tagozatos képzéseinkre a jelentkezési időszak évente egyszer, április és
május között van. Az idén a jelentkezés határideje 2017. május 15.
Pótfelvételi eljárásban történő jelentkezésre kizárólag akkor van lehetőség, ha a
Társadalomtudományi Doktori Tanács ezt engedélyezi. A pótfelvételi eljárásban történő
jelentkezésre minden év július 15. és augusztus 15. között van lehetőség. A pótfelvételi eljárás
lehetőségéről minden esetben külön tájékoztatót helyezünk el a doktori iskola honlapján
legkésőbb a jelentkezési időszak kezdetéig – ilyen tájékoztató hiányában pótfelvételi eljárásra a
tárgyévben nem kerül sor. Amennyiben érdeklődik a pótfelvételi lehetőségek iránt, javasoljuk,
hogy keresse külön is doktori iskolánkat.
Egyéni felkészülésre az év bármely szakában lehetséges a jelentkezés.
3.) Vannak-e állami ösztöndíjas helyek a Doktori Iskolában?
A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola minden évben legalább két állami
ösztöndíjas hellyel rendelkezik, a pontos számot a Társadalomtudományi Doktori Tanács
határozza meg minden év tavaszán. 2017. évben legfeljebb 6 fő felvételére lesz lehetőségünk
az állami ösztöndíjas képzésünkbe.
PhD képzésben az állami ösztöndíjas hallgatókkal nem kell hallgatói ösztöndíjszerződést
kötni.
4.) Milyen formában indulnak költségtérítéses képzések?
Költségtérítéses képzéseink nappali, levelező és egyéni felkészüléses formában indulnak. A
fizetendő költségtérítés mértéke szemeszterenként
- költségtérítéses nappali tagozaton: 120.000 Ft (a mindenkor aktuális közalkalmazotti
pótlékalap 6-szorosa)
- levelező tagozaton: 80.000 Ft (a mindenkor aktuális közalkalmazotti pótlékalap 4szerese)
Az egyéni felkészülést azon leendő hallgatóinknak javasoljuk, akik korábbi tudományos
tevékenységükre tekintettel a felvételtől számított egy éven belül meg tudják indítani a
fokozatszerzési eljárást, és további két éven belül meg tudják védeni PhD disszertációjukat.
Egyéni felkészülés keretében a felkészülési időszak alatt költségtérítést nem kell fizetni.
5.) Hogyan rendezhetem a jelentkezés díját és jelenleg mennyi ez a díj?
A jelentkezés díja 9.000 Ft, mely banki átutalással fizetendő meg, az alábbiak szerint:
- A számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
- A számlatulajdonos számlaszáma: Magyar Államkincstár 10034002-00282871-00000000
- A közleménybe feltétlenül szükséges beírni az „1H4H3A00PHDE” kódot és az „Marton
Géza DI felvételi” megjegyzést
6.) Mi történik, ha nem érkezik meg vagy nem készül el időben valamilyen dokumentum
(pl. erkölcsi bizonyítvány, kutatási terv egyeztetése, diploma)?
Lehetőség szerint a jelentkezési anyagot hiánytalanul kell benyújtani, amennyiben azonban ez a
felvételi jelentkezési határidőig nem lehetséges, hiánypótlásra lehetőséget biztosítunk legkésőbb a
felvételi elbeszélgetés napjáig. Elmulasztott hiánypótlási határidő esetén a jelentkezés érvénytelen.

7.) Mi az a kutatási terv és mi kell, hogy szerepeljen benne?
A kutatási terv olyan 2-3 oldalas (szövegszerkesztővel készített) dokumentum, amelyben a
felvételiző leírja választott kutatási témáját, a témaválasztás indokát, az adott téma
feldolgozásának menetét és ütemezését, bemutatja a kutatás módszertanát. Egyéb formai vagy
tartalmi megkötés nincs a kutatási tervvel kapcsolatban. A kutatási tervet egyeztetni kell a
választani kívánt leendő témavezetővel (a témavezetők névsora a doktori iskola honlapján
elérhető, pontos témáik pedig megtalálhatóak a www.doktori.hu adatbázisban is a Debreceni
Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolánál), azonban a témavezető
személyét a Társadalomtudományi Doktori Tanács fogja véglegesen kijelölni.
8.) Mi a teendő, ha a választott témavezető nem tudja valamilyen oknál fogva aláírni a
kutatási tervet?
Ebben az esetben az aláírást – amely a jóváhagyást jelzi – alkalmas módon pótolni kell. Ez
legegyszerűbben egy olyan e-mail segítségével történhet, amelyben a választott témavezető
jóváhagyását kifejezi. (A témavezető a jóváhagyó e-mailt akár a doktori ügyek intézőinek, akár a
jelentkezőnek küldeti. A jelentkezési csomaghoz érdemes a jóváhagyó e-mailt nyomtatva is
csatolni.)

A felvételi elbeszélgetésről
1.) Hogyan és miből kell készülni a felvételire?
A felvételi elbeszélgetés célja nem a tárgyi tudás mérése, hanem a jelentkező szakmai
intelligenciájának, motivációjának, pályaképének megismerése, illetőleg a kutatási terv szakmai
megalapozottságának vizsgálata. Nem igényel olyan fajta célzott felkészülést, mint egy klasszikus
egyetemi kollokvium. Fontos lehet azonban, hogy a jelentkező átgondolja, hogy miért is
választotta az adott kutatási témát, hogyan látja jövőjét, mennyiben tudja és kívánja hasznosítani a
megszerzendő PhD fokozatot.
2.) Mikor lesz pontosan a felvételi elbeszélgetés?
Az elbeszélgetés pontos időpontját a jelentkezők számának függvényében jelöli ki a doktori
tanács, erről azonban a jelentkezőket külön is értesítjük (a jelentkező választása szerint e-mailben,
telefonon vagy levélben). Már a jelentkezésnél érdemes jelezni, ha a jelentkező számára csak
bizonyos órák alkalmasak (pl. más városban dolgozik).
3.) Hol lesz a felvételi elbeszélgetés?
Az elbeszélgetést a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (4028 Debrecen, Kassai
út 26.) tartjuk, a pontos helyszínről a jelentkezőket értesítjük.
4.) Hogyan zajlik a felvételi elbeszélgetés?
A felvételiző egy jellemzően 3-5 fős, a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
törzstagjaiból álló bizottság előtt mutatkozik be, és ismerteti kutatási témáját, kutatási tervét, és
válaszol a felmerülő kérdésekre. A jelölt nyelvi készségeinek felmérése céljából néhány kérdés

feltételére idegen nyelven kerül sor (az idegen nyelven történő kommunikáció 5 pontot ér a 100
pontos felvételi eljárás során). Az elbeszélgetés időtartama 15-20 perc.
5.) Mikor értesítenek az eredményről?
A felvételi bizottság döntéséről július hónap folyamán értesítjük a jelentkezőket.

