KANDÓ KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA
Pályázati felhívás 4 éves doktori (PhD) képzésre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kandó Kálmán Doktori Iskolája
felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő,
4 éves szervezett doktorandusz képzésre.

A képzés szeptemberben indul, tudományos kutatómunkából, szakmai tárgyak tanulásából
és oktatómunkából tevődik össze.
A pályázatokat pontozási rendszer szerint értékeljük. Minden jelentkező felvehető, aki a
felvételi beszélgetés után összesen legalább 60 pontot elért a lehetséges 100 pontból. Az
állami ösztöndíjak odaítéléséről az elért eredmények alapján kialakuló sorrend alapján
döntünk. A felvételi minimum pontszámot elérő, de állami ösztöndíjban nem részesülő
hallgató önköltséges formában kerülhet felvételre. Az állami ösztöndíjak folyósítását
tanévenként felülvizsgálja a Doktori Iskola. Az állami ösztöndíjasok kormányzati keretből
140.000,- Ft, illetve 180.000 Ft havi ösztöndíjat kapnak. Az állami ösztöndíjban nem
részesülők költségtérítésének összege 400.000 Ft / félév.
A felvett hallgatók hallgatói jogviszonyba kerülnek. A képzésre műszaki vagy
természettudományi képzésben szerzett MSc- vagy osztatlan egyetemi szintű diplomával
rendelkezők, illetve felsőoktatási intézmények ilyen képzésben résztvevő utolsó féléves
hallgatói jelentkezhetnek. A jelentkezők akkor vehetők fel, ha diplomájukat tárgyév
szeptember 1-ig megszerzik vagy megszerezték, és annak minősítése legalább "jó".
Jelentkezési határidő: május 31.
Jelentkezni Lénárt Anitánál lehet az alábbi elérhetőségeken:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Dékáni Hivatal
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület 1.27.
Telefon: 463-1068, Fax: 463-3550
E-mail: lenarta@mail.bme.hu
Honlap: kozlekedes.bme.hu
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A beadott pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:
•
kitöltött jelentkezési lap,
•
szakmai önéletrajz,
•
osztatlan (hagyományos) képzésben végzettek esetén a teljesített félévek tanulmányi eredményeit
tartalmazó indexoldalak hiteles másolata *, valamint az oklevél hiteles másolata,
•
kétszintű képzésben végzettek esetén a BSc és MSc oklevelek, valamint az index hiteles
másolatai,
•
külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell
elismertetni (és erre vonatkozó kérés esetén honosíttatni)
•
záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók jelentkezéskor leckekönyvük másolatát csatolják (az
oklevél bemutatásának határidejét a doktori iskola saját szabályzatban rögzíti, mindaddig a hallgató
feltételes felvételt nyer)
•
a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata *,
•
a tudományos közlemények (beleértve a konferencia-előadások összefoglalói) másolata,
•
a diákköri konferencián szakmailag a képzéshez kapcsolódó dolgozattal nyert oklevelek másolata,
•
a korábbi demonstrátori tevékenységről szóló igazolás,
•
rövid kutatási terv
•
a választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása (magyar, angol)
•
a kollégiumi elhelyezés iránti esetleges kérelem,
•
9.000,- Ft eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény,
•
a fenti dokumentumok elektronikus változatát a lenarta@mail.bme.hu e-mail címre kérjük.
Jelentkezési lap és befizetési csekk a Dékáni Hivatalban (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület
I. em. 27.) kapható. Előbbi a kari honlapról (http://kozlekedes.bme.hu/felvetelizoknek/oktatas/phd) is
letölthető. A pályázatokat május 31-ig lehet leadni, vagy postán elküldeni a Kar Dékáni Hivatalába. A
jelentkezőkkel a kutatóhelyként megjelölt tanszék szervezésében felvételi beszélgetést folytatunk,
amelynek időpontjáról a szervező tanszék ad értesítést. Az aktuális tanévre meghirdetett doktori témák
a www.doktori.hu honlapon megtekinthetők.
A felvételivel kapcsolatos információk a Doktori Iskola honlapján, és a kari honlapon is elérhetőek. A
felvételi eredményét július 31-ig tesszük közzé a Dékáni Hivatal hirdetőtábláján.
A felvétel követelményei és feltételei:
•
•
•
•
•

osztatlan képzés esetén sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító,
legalább jó minősítésű egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2
évig kell figyelembe venni)
kétszintű képzés esetén sikeres záróvizsgával befejezett tanulmányokat tanúsító BSc és MSc
oklevél
a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább B2 szintű komplex
államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványa, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal
igazolt ismerete
a szakmai terület átfogó ismerete
kezdeti igazolt tudományos/ szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti
tervpályázati munka, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel)

* A közjegyző által hitelesített másolat mellett hiteles másolatnak minősül a kibocsátó által az eredeti okiratról készített és
pecséttel és aláírással hitelesített másolat. Az Egyetem által kiadott dokumentumok esetén az eredeti bemutatása mellett a
dékáni hivatal ügyintézője is hitelesítheti a másolatot.
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