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Felvétel az Informatikai Doktori Iskolába.  
 
 
A doktori iskolába történő felvételnél a doktori szabályzatban olyan követelményeket határoztunk 
meg, amely biztosítékokat teremt a felvett doktoranduszok minőségi munkáját illetően. Megköveteljük 
az egyetem szabályzata szerinti nyelvtudást, a legalább jó minősítésű diplomát, illetve más kapcsolódó 
szakterületen szerzett, mesterszaknak megfelelő diplomát, valamint az átgondolt kutatási programot.   
Az Doktori Iskola programjaiban szervezett képzésre nappali és levelező formában van lehetőség.  
A felvételi jelentkezés határideje május 15., keresztféléves képzés esetén november 15.  
A jelentkezés feltételei és a felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók a http://www.inf.unideb.hu/di 
címen (Felvételi információk)  találhatók meg. 
A felvételi bizottság értékeli a pályázók felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítményét, és javasolja, 
feltételesen javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A bizottság a következő kategóriában ad 
pontokat:  

� szakmai intelligencia legfeljebb      40 pont  
� diploma legfeljebb        30 pont  
 (kitüntetéses/kitűnő: 30 jeles/kiváló: 25 jó: 20)  
 
•  tudományos munka, TDK dolgozat legfeljebb    30 pont  

Két évnél régebbi vagy külföldi diploma esetén a tanulmányi eredmény és a diploma nem kerül 
pontozásra, ekkor a szakmai intelligencia és a tudományos munka maximális pontszáma 15-15 ponttal 
növekszik. Ugyanez az eljárás követendő akkor is, ha a jelentkező diplomájának nincs minősítése.- A 
külföldön szerzett diploma esetén a jelentkező egyetemi végzettségi szintjét, fokozatát a felvételi 
bizottságok bírálják el. A nem magyar állampolgárságú jelentkezők felvételi pályázatát a TDTegyéni 
eljárásban értékeli. 
 
A felvételhez legalább egy, az Európai Únióban hivatalos, idegen nyelv megfelelő szintű ismerete 
szükséges. Magyar állampolgárok esetén ez legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsgát jelent (DSz 4. §, (4)), vagy szakfordítói vizsgabizonyítványt. Külföldi állampolgárságú 
jelentkezőknél a tudományterületi doktori tanács a származási ország nyelvét fogadja el az idegen 
nyelvtudási követelmény teljesítéseként.   

A felvételhez szükséges (de nem feltétlenül elégséges) minimális pontszám 60. A jelöltnek valamennyi 
kategóriában legalább 10 pontot meg kell szereznie. 

Egyéni felkészüléssel is lehet fokozatot szerezni. Ekkor a jelentkezőnek igazolnia kell tudományos 
munkásságát, és a leendő témavezetőnek nyilatkoznia kell, hogy a doktori értekezés várhatóan egy 
éven belül elkészíthető. 

 


