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BEVEZETÉS 

 

 

A Kertészettudományi Doktori Iskola képzést és fokozatszerzési eljárást folytat a nemzetközileg ekvivalens, 

egyetlen hazai tudományos fokozat, a doktori fokozat megszerzése érdekében, amelyet  

 növénytermesztési- és kertészeti tudományok 

területen ad ki tanulmányok, önálló kutatások folytatása valamint a doktori értekezés elkészítése és 

eredményes megvédése alapján. 

A doktori képzésre pályázók az alábbi formák közül választhatnak: 

 állami ösztöndíjas teljes idejű doktori képzés, 

 önköltséges teljes idejű doktori képzés (képzési díj: 1.-4. félévig 200 ezer Ft/félév 5.-8. félévig 

150 ezer Ft/félév; a kutatás anyagi hátterét a jelentkező vagy munkahelye biztosítja, amiről 

nyilatkozni szükséges) 

 

A doktori képzésben való részvétel legfontosabb feltételei: 

 a doktori képzésre való jelentkezés, illetve pályázat benyújtása, 

 a Doktori Iskola Felvételi Bizottsága és az Egyetemi doktori és Habilitációs Tanács pozitív 

döntése a doktori képzésre való felvételről. 

 

 

A FELVÉTELI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 

 

 

A doktori képzésben való részvételre a pályázatokat a Kertészettudományi Doktori Iskola esetében 2018. 

január 15-ig  kell benyújtani a Doktori Irodához.  

Benyújtandó anyagok: 

- jelentkezési lap  

- kutatási munkaterv 

- témavezető javaslata 

- szakmai önéletrajz  

- leckekönyv vagy tantárgylista kivonata (fénymásolatban) 

- egyetemi oklevél (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett) 

- nyelvvizsga-bizonyítvány (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett) 

- tudományos tevékenység, szakmai publikációk jegyzéke és a jelentkező által kiválasztott legfeljebb 

két legszínvonalasabb publikáció különlenyomata (másolata) 

- 2 ajánlás 

- felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum 

- önköltséges képzésnél nyilatkozat a képzési költségek vállalásáról valamint a kutatás feltételeinek 

biztosításáról (szabad fogalmazásban) 

- kutatóhely/tanszékvezető befogadó nyilatkozata  

- munkahely támogató nyilatkozata (szabad fogalmazásban) 

A jelentkezési lap és kutatási munkaterv elektronikusan is megküldendő 

Boncser.Erzsebet.Judit@fh.szie.hu címre.  

Csak géppel kitöltött jelentkezési anyagokat fogadunk be! 

 

A magyar, vagy külföldi egyetemeken egyetemi (MSc) diplomát szerzett hallgatók doktori képzésre akkor 

jelentkezhetnek, ha egyetemi diplomájuk minősítése legalább jó rendű, ha egyetemi végzettségük megfelel a 

Doktori Iskolában folyó képzés és kutatás eredményes teljesítéséhez szükséges előképzettségnek. További 

feltétel legalább egy idegen nyelv középfokú (B2 típusú) állami nyelvvizsgával vagy annak megfelelő 

vizsgával bizonyított ismerete, dokumentált előzetes szakmai teljesítmény (TDK, közzétett kutatási 

eredmények, külföldi tanulmányutakon, részképzésben való részvétel stb.).  

 
 



FELVÉTELI  ELJÁRÁS 

 

A Kertészettudományi Doktori Iskola az alábbi témacsoportokban kínál kutatási témákat a jelentkezőknek: 

1. Kertészeti biológia 

2. Dísznövények és dendrológia 

3. Gyógy- és aromanövények 

4. Gyümölcstermő növények 

5. Szőlészet és borászat 

6. Zöldségnövények és termeszthető gomba 

7. Kertészeti növényvédelem 

 

A témavezetők neve és a jelenleg meghirdetett konkrét témáik megtalálhatók a  http://www.doktori.hu 

országos adatbázisban, a „témakiírások” alatt. 

A jelentkezők mindenképpen keressék meg személyesen a meghirdetett kutatási témák kiíróit, akik segítséget 

nyújtanak a pályázat összeállításában, a kutatási feladat és témavázlat kidolgozásában. A jelentkezőt vállaló 

témavezető fontos pillére a pályázatnak.  

A benyújtott pályázati anyagok alapján a Doktori Iskola a pályázókat január második felében meghallgatásra 

hívja be. A Felvételi Bizottság javaslata alapján a Doktori Tanács január 31.-ig dönt a szervezett doktori 

képzésre történő felvételről és kiértesíti a jelentkezőket. 

 

 

A felvételi meghallgatáson a bizottság a következő értékelési szempontok szerint pontozza a 

pályázót: 

 

1.  Emberi és szakmai habitus: 0 - 30 pont  

     2.  Tudományos teljesítmény:  0 - 30 pont  

3.  Az oklevél minősítése: a felvétel alapkövetelménye a jó rendű egyetemi végzettséget  

     tanúsító oklevél, ezen túlmenően: kitűnő 10, jeles 5 pont. 

 

Három évnél régebbi oklevél esetén az oklevél minősítése helyett, az alapképzést követő eredményes 

posztgraduális tanulmányokat és szakterületi kutatómunkát értékeli a bizottság.  

Ez esetben a tudományos munka elismerésének maximális pontszáma 40 pont. 
 

A felvételhez az 1. és 2. értékelési szempontokban összesen legalább 40 pont elérése szükséges. Rangsorolás 

az elért összpontszámok alapján történik. 

 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az érvényes kormányrendelet alapján a doktori képzés - amely a mesterfokozat megszerzését követően a 

doktori fokozat megszerzésére készít fel - nyolc félév. A doktori képzés 2 év képzési és kutatási, valamint 2 

év kutatási és disszertációs szakaszból áll. A hallgató a munkáját a választott tanszék tevékenységének 

keretében végzi az egyetemen. 

 A doktori képzésben kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. Az első négy félév alatt, - amely a képzés 

képzési és kutatási szakasza – 90 vagy 120 kreditet kell gyűjteni, ami a komplex vizsgára történő jelentkezés 

feltétele is. Kredit szerezhető kontaktórán való részvétellel, egyéb kontakt időtöltést igénylő szakmai 

aktivitással, oktatási (szakdolgozat konzultáció is), kutatási és publikációs tevékenységgel. A hallgató a 

tanulmányi krediteket kötelező és a témájához igazodó szabadon választható tárgyak (más egyetemek által 

kínált kurzusok is lehetnek) teljesítésével, kurzusok látogatásával, egyéni tanulással és vizsgával 

(érdemjeggyel lezárva) szerzi. A kutatási kreditek önálló kutatással szerezhetők. A publikációs kredit 

meghatározott színvonalú tudományos publikációs tevékenységet elismerő kredit. Oktatási kredit a 

tantárgyfelelős irányításával ellátott, rendszeresen ellenőrzött oktatómunkával szerezhető 

http://www.doktori.hu/


A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a 

kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, 

értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelt. A komplex vizsga magában foglalja a témához tartozó 

tudásanyag tételes ismeretét valamint a doktori munkában való előrehaladás és tudományos publikációk 

bemutatását.  

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak 

szerinti doktori értekezést kell benyújtania és nyilvános vitában megvédenie. 

 
 


