
PhD felvételi lap

A feltüntetett teljesítményeket igazoló anyagot csatolni kell (pl. TDK munka igazolása, cikk első
oldala, absztraktmásolat, helyezésekért adott elismerés/oklevél másolata, stb.)

Jelentkező neve: ……………………………………………………………………….
Választott tudományági doktori iskola: ……………………………………………….
Választott doktori program: ……………………………………………………...........

A tanulmányi, tudományos, és más eredmények értékelése (A) pont:……………
A felvételi beszélgetés alapján történő értékelés (B) pont:……………

   Az összes bizottsági pont:.....................
A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 60 pontot kaphat.

Köztársasági gyűrűvel kitüntetett vagy annak várományosa □ igen
(ha igen, a jelentkező mentesül a felvételi vizsga alól) □ nem

A. Az eddigi eredmények értékelése 
(a megfelelő értékek bekeretezendők, összesen max. 28 pont)

A  korábbi  eredmények  értékelése  3  részből  áll.  Az  összetevők:  (A1)  az  egyetemi  tanulmányok
átlageredménye,  (A2)  a  korábbi  tudományos  munka  értékelése  és  (A3)  az  egyéb  eredmények
(nyelvvizsga,  külföldi  tudományos  tanulmányút,  kiemelkedő  szakma-specifikus  teljesítmény).  A
teljesítményért egyenként legfeljebb 8-12-8 pont, összesen legfeljebb 28 pont adható.

A1. Egyetemi tanulmányok (diploma) eredménye*

3,51 – 4,00 cum laude 4 pont
      4,01 – 4,50 cum laude                   6 pont

  4,51 – 5,00 summa cum
laude

8 pont

(* A jelentkezés évében végzők esetében a diploma minősítésének alapját  képező szigorlatok vagy
vizsgák átlaga. A diplomával rendelkezőknél a diploma minősítése.)

A2. Tudományos munka értékelése (max. 14 pont)

Eredmény Pont/
db

Pont

Rektori pályázat /Országos TDK/
 I. hely

4 p …....p

Rektori  pályázat/Országos  TDK
II. hely  

3 p …....p

Rektori  pályázat/.Országos  TDK
III. hely

2 p …....p

Egyetemi TDK, I. hely 3 p …....p
Egyetemi TDK, II. hely 2 p …....p
Egyetemi TDK, III. hely 1.5 p …....p
Rektori dicséret 1.5 p ……p
TDK  munka: csak  a  TDK
konferencián  bejelentett,
megtartott, de nem díjazott előadás

1 p

A1. Bizottság értékelése:………(max. 8 pont)



esetén
Konferencia: első-szerző/idegen
nyelvű

2 p …....p

társszerzős, idegen nyelvű 1 p …....p
első-szerző, hazai 1 p …....p
társszerzős, hazai 0.5 p …....p

Közlemény: első-szerzős; IF 5p …....p
társszerzős, IF 3p …....p

első-szerzős; nem IF 2p …....p
társszerzős, nem IF 1p …....p

Összesen …....p

A3. Egyéb eredmények (max. 6 pont)

Eredmény*** Pont Pont

felsőfokú
nyelvvizsga
(C)*

3 p ..... p

középfokú
nyelvvizsga
(C)* 

2 p ..... p

második
diploma
(egyetemi,
főiskolai),
szakvizsga  (1
db  számítható
be)

3 p ..... p

más,  szakma-
specifikus
teljesítmény  –
pld.
szabadalom,
innovációs
aktivitás  –
pontérték  a
felvételi
bizottság
értékelése
szerint 

max. 
3 p

.

B. A felvételi beszélgetés értékelése

A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak
összegét az értékelők számával kell osztani) során az általános szakmai tudásszintet és alkalmasságot
(legfeljebb 16 pont) és a speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell
értékelni.

A2.  Bizottság  értékelése:  ………(max.

A3. Bizottság értékelése: …….. (max.



A bizottság tagjainak értékelése a felvételi beszélgetésről: …….…………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Megjegyzés:

Budapest, 20  . ..........……………………….….

A bizottság tagjainak aláírása:
…………………. …………………. …………………
…………………. …………………. …………………
…………………. …………………. …………………
…………………. …………………. …………………

…………………………………….…
a Tudományági Doktori Iskola vezetője

B.  Bizottsági  pontok  átlaga:……….(max.


