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elnöke:
Dr. Padisák Judit
az Academia Europaea tagja, DSc, egyetemi tanár
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A PANNON EGYETEM FELVÉTELIT HIRDETŐ DOKTORI ISKOLÁI
ÉS AZOK VEZETŐI
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Vezetője:
Dr. Török Ádám egyetemi tanár
Az Iskola honlapjának elérhetősége:
http://almos.vein.hu/www/egyeb/gsdi/
Képzés helye:
Veszprém
Doktori Iskola Titkár:
Dr. Nagy Andrea Magda
88/623-919, andreamagdanagy@gtk.uni-pannon.hu
Festetics Doktori Iskola
Vezetője:
Az Iskola honlapjának elérhetősége:
Képzés helye:
Doktori Iskola Titkár:

Dr. Anda Angéla egyetemi tanár
http://phd.georgikon.hu/fdi
Keszthely
Tallerné Barna Piroska
83/545-144, taller-p@georgikon.hu

Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Vezetője:
Dr. Hangos Katalin egyetemi tanár
Az Iskola honlapjának elérhetősége:
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/itdi-a-doktori-iskola-bemutatasa.html
Képzés helye:
Veszprém
Doktori Iskola Titkár:
Dulai Tibor
88/624-224, di@virt.uni-pannon.hu
Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
Vezetője:
Dr. Horváth Ottó egyetemi tanár
Az Iskola honlapjának elérhetősége:
http://phd.mk.uni-pannon.hu/
Képzés helye:
Veszprém
Doktori Iskola Titkár:
Dr. Szakácsné dr. Földényi Rita egyetemi docens
88/624-000 (6052), foldenyi@almos.uni-pannon.hu
Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
Vezetője:
Dr. Kristóf János egyetemi tanár
Az Iskola honlapjának elérhetősége:
http://phd.mk.uni-pannon.hu/
Képzés helye:
Veszprém
Doktori Iskola Titkár:
Dr. Varga Tamás egyetemi docens
88/624-000 (6074), vargat@fmt.uni-pannon.hu
Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola
Vezetője:
Dr. Navracsis Judit egyetemi tanár
Az Iskola honlapjának elérhetősége:
http://alknyelvweb.uni-pannon.hu/index.php/hu/
Képzés helye:
Doktori Iskola Titkár:

kepzesek/toebbnyelvusegi-nyelvtudomanyi-doktori-iskola

Veszprém
Eisner Ágota ügyvivő szakértő
88/62-2719, eisnerke@gmail.com

A doktori képzésről
A doktori képzés célja önálló tudományos kutatómunkára alkalmas, új tudományos eredmények
létrehozására képes, magasan kvalifikált szakemberek képzése. A doktori képzés az egyetemi
képzési program része, a mesterfokozat megszerzését követően a doktori fokozat megszerzésére
készít fel. A képzési idő 2 + 2 év.
A 2017/2018-es tanévre meghirdetett kutatási témákat a doktori iskolák honlapjukon
nyilvánosságra hozzák.
A doktori iskolák további feltételeket (pl. szükséges szakirányú végzettség, nyelvtudás, szakmai
előélet) előírhatnak. Ezekről a fentebb írt hálózati címeken a doktori iskoláknál lehet tájékozódni.
Költségtérítési díj
A képzésben részt vevő költségtérítéses hallgatók költségtérítési díjat fizetnek, amelynek mértékét a
doktori iskolák határozzák meg, és arról a honlapjukon adnak tájékoztatást.
JELENTKEZÉS A PANNON EGYETEM DOKTORI KÉPZÉSEIRE
A jelentkezési adatlap megtalálható és letölthető a
http://new_phd.uni-pannon.hu/index.php/hu/aktualis/felveteli-tajekoztato oldalon.
Jelentkezési határidő:

2017. június 5.

Jelentkezés feltételei:
 megszerzett mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél,
 egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert
nyelvvizsga,
 a választott témakör tudományos alapismereteiben és szakirodalmában való tájékozottság,
 jártasság tudomány-módszertani kérdésekben.
Jelentkezési díj befizetése:
A 9.000,- Ft jelentkezési díj befizetésére a Pannon Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett
10048005-01426696-00000000 sz. számlaszáma áll rendelkezésre.
A banki átutalás során a közlemény rovatban szerepeljen:
a jelentkező neve és a választott doktori iskola fent megadott utalási közlemény sorában
szereplő információ (azaz, a doktori iskola rövidítése és a pénzügyi központ kódja).
Doktori iskola
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Festetics Doktori Iskola
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola

Utalási információ
GSDI - A033300028
FDI - B013300040
ITDI - E013300027
KKDI - C013300015
VMADI - C013300016
TNYDI - D033300020

Felhívom minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy a jelentkezési díj befizetése előtt az
adott Doktori Iskolánál tájékozódjon az iskola fogadókészségéről!

Jelentkezés:
A jelentkezés benyújtható személyesen vagy postai úton – az eredeti vagy hitelesített
dokumentumok benyújtásával – a doktori adminisztráció telephely szerinti felelőseinek, a
következő címre:
Veszprémben:

Keszthelyen:

Oktatási Igazgatóság
Dr. Golubeva Irina

Dékáni Titkárság
Dr. Tallerné Barna Piroska
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
(„A” épület, 2. emelet 233. iroda)

vagy
Szommerné Kiss Erzsébet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
(„A” épület, földszint 2. iroda, illetve 5. iroda)

Hiányos, illetve faxon keresztül érkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!
Külföldi hallgatók szkennelt formában (az eredeti aláírt példány beszkennelését követően)
is benyújthatják jelentkezésüket az alábbi címeken:
Festetics Doktori Iskola: taller-p@georgikon.hu,
Összes többi doktori iskola: szommere@almos.uni-pannon.hu).
Az eredeti dokumentumokat a beiratkozáskor be kell mutatniuk.
Jelentkezéskor benyújtandó anyagok:
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kitöltött jelentkezési lap (lehetőleg géppel kitöltve),
mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél hiteles másolata (ez a felvétel évében
végző hallgatók esetében a felvételi időpontjáig pótolható),
az egyetemi képzés teljes időszakára vonatkozó hiteles indexmásolat (amennyiben nem a
Pannon Egyetemen szerezte meg oklevelét),
idegen nyelvtudást igazoló okirat hitelesített másolata,
a leendő témavezető fogadónyilatkozata,
szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, csatolva a publikáció vagy egyéb szakmai
tevékenységet bizonyító dokumentumok másolata,
legalább egy vélemény a pályázó munkásságáról (pl. diploma- vagy TDK témavezetőtől,
munkahelyi vezetőtől),
munkaviszonyban állók esetében a munkahelyi vezető nyilatkozata a képzésben való
részvétel támogatottságáról,
a befogadó kutatóhely vezetőjének véleménye az infrastruktúra biztosításáról,
nyilatkozat arról, hogy jelentkezett-e bármikor más doktori iskolába, illetve áll-e
hallgatói/doktorjelölti jogviszonyban más doktori iskolával,
büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány1,
9.000,- Ft jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat.

külföldi hallgatók esetében felvételt követően, a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a magyar
hatóságoktól beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása (azaz nem kell a felvételi kérelemmel együtt
benyújtani)

Külföldön szerzett egyetemi oklevél esetén – amennyiben az nem angol, német, spanyol, francia
vagy orosz nyelven, vagy a kiállító intézmény országának hivatalos nyelvén és ezen nyelvek
valamelyikén kétnyelvű formában lett kiállítva – az oklevél hiteles fordítását, valamint a végzettségi
szint elismeréséről szóló határozatot.
A felvételi elbeszélgetések várható időpontja:

2017. június 26-30.

Az értékelés szempontjai:





mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél minősítése,
az előírt nyelvtudáson túli további nyelvismeret,
szakmai tevékenység (publikációs tevékenység, TDK munka),
a felvételi elbeszélgetésen bizonyított szakmai rátermettség.

Felvételi döntések várható határideje:

2017. július 10.

2017. április 15.
Dr. Padisák Judit s.k.
az EDHT elnöke

