A 2017/2018. ÉVI PhD FELVÉTELI ELJÁRÁS AZ
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Karán
Pszichológiai Doktori Iskola

A Pszichológiai Doktori Iskola (PDI) vezetője
Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, egyetemi tanár
E-mail: demetrovics.zsolt@ppk.elte.hu
A doktori iskola titkára: Dr. Kökönyei Gyöngyi, egyetemi adjunktus
E-mail: kokonyei.gyongyi@ppk.elte.hu
A felvételi jelentkezés az alábbi doktori programokra nyújtható be
 Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
 Klinikai pszichológia és addiktológia
 Kognitív pszichológia
 Magatartáspszichológia
 Sport- és egészség-pszichofiziológia
 Személyiség- és egészségpszichológia
 Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája
A doktori programok részletes leírását lásd a Pszichológiai Doktori Iskola honlapján:
http://www.ppk.elte.hu/pszichologiaphd/bemutatkozas
A programok kurzusainak részletes leírása itt található: http://www.ppk.elte.hu/pszichologiaphd/doktori-kepzes
Az értékelés szempontjai
 a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül
A lehetséges témák listája itt található: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116
a legördülő menükből az alábbi opciók választásával:
intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
doktori iskola: Pszichológiai Doktori Iskola
jelentkezési határidő szerint: 2017
 biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető
A lehetséges témavezetők listája itt található: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=189&tip=TV&diID=56
 a jelentkező kutatási tervének megvalósíthatósága
 a témában mutatott szakirodalmi tájékozottság
 több idegen nyelv ismerete
 korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények, különös tekintettel a publikációkra
 korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel
 egyéb, a doktori iskola által javasolt szempont, pl. felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság
Témavezető
A témavezető az a tudományos fokozattal rendelkező, jellemzően habilitált 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 előzetes (a pályázat
benyújtását megelőző) megkeresése és egyeztetés az esetleges együttműködés tervéről valamint a tervezett kutatási
programról.
A lehetséges témavezetők listája itt található: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=189&tip=TV&diID=56
Jelentkezni lehet:
 Állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali tagozatos, szervezett képzésre
(A kar két doktori iskolája a korábbi évek tapasztalatai alapján várhatóan 20 ösztöndíjas hellyel gazdálkodhat. Az
ösztöndíjas helyek doktori iskolák és programok közötti elosztásáról a felvételi beszélgetések után születik
döntés.)
 Önköltséges, teljes idejű, nappali tagozatos, szervezett képzésre
(várható keretszám: 15 fő)
A jelentkező több képzési formát is megjelölhet ugyanazon a jelentkezési lapon.
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Ösztöndíj/önköltség:
 Állami ösztöndíjas képzési helyre magyar állampolgárok jelentkezhetnek
 Az önköltség összege a 2017/2018-as tanévben: 220.000 Ft/félév
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 doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a
kapcsolódó jogszabályok és az egyetem szabályzatai határozzák meg.
Felvételi vizsga:
A felvételi vizsgára várhatóan 2017 júniusában kerül sor. A felvételi vizsga a Felvételi Bizottság előtti szóbeli
meghallgatásból áll. A felvételi vizsga pontos időpontjáról és helyéről a jelentkezőket e-mailben értesítjük. A felvételi
információkat a kar honlapján is közzé tesszük. Felvételi vizsgát csak a kijelölt időpontban lehet tenni.
Magyar és külföldi állampolgárok az alábbi feltételekkel jelentkezhetnek:
 legalább jó minősítésű, egyetemi (MA, MSc) oklevél, vagy annak külföldi megfelelője
 egy legalább B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga, amely már a
doktori képzésre jelentkezés időpontjában rendelkezésre áll
 benyújthatja jelentkezését az a jelentkező is, aki a felvételi vizsga időpontjában még nem tette le záróvizsgáját, de
azt legkésőbb a 2016/2017. tanév tavaszi félévében (legkésőbb 2017. július 31-ig) teljesíti, és a legalább jó
minősítésű egyetemi oklevelét (vagy a kiállításról szóló hivatalos igazolást) 2017. augusztus 31-ig bemutatja
 a jelentkezéshez a dokumentumokat fénymásolatban kell csatolni, de a beiratkozás alkalmával az eredeti
okmányokat be kell mutatni
 a PDI képzésére való felvételinek és a képzésben való részvételnek nem kizárólagos feltétele a pszichológus
diploma
 a képzés elvégzéséhez az angol nyelvtudás elengedhetetlen
A pályázathoz csatolni kell:
 a jelentkezési lapot (amely letölthető a kar honlapjáról), 2 példányban
 az egyetemi oklevél másolatát, 2 példányban
Amennyiben a jelentkező egyetemi 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, egy eredeti és
egy másolati példányban
 egy legalább B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló
nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, 2 példányban (Külföldön szerzett nyelvvizsgához, vagy nyelvvizsgaként
benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) írásbeli
állásfoglalását arról, hogy az adott nyelvvizsga Magyarországon középfokú komplex nyelvvizsgának
megfeleltethető.)
 szakmai életrajzot (szabadon választott formátumban), 2 példányban
 publikációs listát (benyújtható), 1 példányban
 tématervet (irodalom nélkül 500-1500 szó terjedelemben), 1 példányban
A lehetséges témák listája itt található: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116
a legördülő menükből az alábbi opciók választásával:
intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
doktori iskola: Pszichológiai Doktori Iskola
jelentkezési határidő szerint: 2017
 referenciamunkát (irodalom nélkül legfeljebb 6000 szó terjedelemben), amely olyan, korábbi, tudományos
igénnyel elkészített mű (pl. műhelymunka, szakdolgozat rövidített változata vagy megjelent tudományos
közlemény), amely segíti a felvételi bizottság tájékozódását a jelölt tudományos felkészültségéről, 1 példányban
 a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvényt, 1 példányban
 a pályázathoz csatolható még szakemberek ajánlása is (benyújtható), 1 példányban
Jelentkezési időszak: 2017. március 16. - április 20.
A jelentkezések az alábbi módon nyújthatók be:
 személyesen az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatalában (Budapest, VII. ker. Kazinczy u.
23-27., I. em. 106.), illetve
 ajánlott küldeményként postán, az alábbi címre:
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., I. em. 106.
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Legkésőbbi postai feladás dátuma: 2017. április 20.
A felvételi eljárási díj: 9.000 Ft, amelyet kizárólag az ELTE által erre a célra kiadott csekken lehet befizetni.
Csekket igényelni a phd.felveteli@ppk.elte.hu e-mail címen, vagy személyesen lehet, név és levelezési cím
megadásával.
A felvételi eljárás eredményéről az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács döntése alapján a jelentkezőket az
ELTE PPK Tanulmányi Hivatal e-mailben értesíti.
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