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A Doktori Iskola kiemelt célja, hogy a regionális, valamint a gazdálkodás- és 

szervezéstudomány legújabb elméleti és módszertani eredményeivel megismertesse a 

hallgatókat, azokban kutatási tapasztalatokat szerezzenek. Az oktatást, témavezetést az 

egyetem oktatói és külső szakemberek végzik.  

Az oktatás, a témavezetés és a képzés az elkülönült Regionális Tudományi és Gazdálkodás- 

és szervezéstudományi Alprogramokban történik. A Regionális Tudományi Alprogramban 

a képzés magyar nyelven történik, de egyes tárgyak felvehetők angol nyelven is, míg a 

Gazdálkodás- és szervezéstudományi Alprogram képzése angol nyelvű. 

 

A Doktori Iskola indulása óta (2004. február) fokozatot szerzett 93 fő, jelenleg 88 aktív 

hallgatója, doktorjelöltje van.  

A hallgatók számos kutatási programban vehetnek részt. A Doktori Iskola évente több 

konferenciát szervez, többek között a kétévente megrendezésre kerülő Fiatal Regionalisták 

című országos konferenciasorozatot is gondozza. Emellett az Iskola évkönyvet jelentet meg, 

melyben publikációs lehetőséget biztosít hallgatói számára. Évente külföldi tanulmányutat 

szervezünk.  

 

Az Iskola működése megismerhető a http://rgdi.sze.hu/ honlapon.  

 

Az akkreditáció érvényessége: 2019. december 31.  

 

 

A jelentkezés feltételei: 

 egyetemi végzettséggel (oklevéllel) rendelkező közgazdászok, geográfusok, 

szociológusok, politológusok, nemzetközi tanulmányok szakosok, bölcsészek és más 

társadalomtudományi képesítéssel rendelkezők jelentkezhetnek,  

 legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél  (az oklevél minősítését a megszerzéstől 

számított 3 évig kell figyelembe venni), 

 legalább egy, középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 

(a nyelvi követelmények a választott doktori program szerint változnak), 

 a szakmai terület átfogó ismerete. 

 

http://rgdi.sze.hu/


A jelentkezésnél benyújtandó:  

 jelentkezési lap 

 egyetemi oklevél (vagy leckekönyv) másolata, 

 szakirányú továbbképzés oklevelének másolata (esetleges), 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,  

 szakmai önéletrajz, 

 publikációs jegyzék (esetleges), 

 elképzelés az egyéni kutatási irányról (max. 4000 n) és max. fél oldalas motivációs levél, 

 TDK, OTDK és egyéb szakmai díjak másolata (esetleges), 

 lehetőség szerint ajánlás (oktatótól, munkahelyi vezetőtől, szakmai példaképtől, stb.), 

 igazolás a felvételi eljárási díj befizetéséről
1
.  

 

Külföldön szerzett egyetemi oklevél esetén mellékelni kell az oklevél hiteles másolatát és 

fordítását, valamint a végzettségi szint elismeréséről szóló határozatot is (Oktatási 

Minisztérium, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ)! 

 

 

A jelentkezés online történik, a jelentkezési határidő: 2018. május 31. 

 

A Regionális Tudományi Alprogram jelentkezési felülete itt érhető el: 

http://rgdi.sze.hu/jelentkezesi-lap 

 

A Gazdálkodás- és szervezéstudományi Alprogram jelentkezési felülete itt érhető el: 

http://szeedsm.eu/admission/ 

Megjegyzés: a gazdálkodás- és szervezéstudományi alprogram esetében a jelentkezés angol 

nyelven történik! 

 

A témakörök meghirdetése folyamatos, elérhetők a www.doktori.hu oldalon a frissen 

meghirdetett témák között. A témakörön belül meg kell jelölni az egyéni kutatási programot. 

https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=157   

  

 

Felvételi beszélgetés, értékelés: 

A felvételi beszélgetésen a Felvételi Bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai 

ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű 

tevékenységéről, nyelvismeretéről. A Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsa a 

Felvételi Bizottság javaslata, az ösztöndíj-keretszám és a Kar egyéb lehetőségeinek 

figyelembevételével dönt a felvételről. A jelentkezőket a Doktori Iskola vezetője a felvételi 

javaslat jóváhagyását követően értesíti. 

 

A felvételi elbeszélgetések  

- időpontja: 2018. június 

- helyszíne: Széchenyi István Egyetem Új Tudástér 230/2-es és 230/3-as termei 

 

Képzés indulása, beiratkozás: 2018. szeptember 

                                                        
1 A felvételi eljárás díja 9.000 Ft, (külföldi állampolgároknak 100 €), melynek befizetése utalással történik: 

Kedvezményezett neve: Széchenyi István Egyetem Bankszámlaszám: 10033001-01426706-00000000 

A közleményben fel kell tüntetni: jelentkező neve; 2018; felvételi eljárási díj; munkaszám: 37-3022-012 (egyik 

sem maradhat el a beazonosítás miatt). 

http://rgdi.sze.hu/jelentkezesi-lap
http://szeedsm.eu/admission/
http://www.doktori.hu/
https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=157


Tájékoztatás a doktori képzésben történő részvétel feltételeiről: 

 Az államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatókat teljes naptári évre állami 

ösztöndíj illeti meg.  

 Állami ösztöndíjban részesülő nappali szervezett képzésben résztvevő doktorandusz 

az ösztöndíj folyósítása idején egyéb munkaviszonyt (teljes és részfoglalkozású 

egyaránt) csak a Doktori Iskola vezetőjének engedélyével létesíthet, és a felvételikor 

erről nyilatkozik, aláírásával ezen korlátozást tudomásul veszi. 

 Az államilag nem finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók a vonatkozó 

jogszabály szerint költségtérítést fizetnek, melynek összege a Regionális Tudományi 

Alprogram esetében jelenleg 300.000,- Ft/félév. 

 

A doktori képzésről és a Doktori Iskoláról a http://rgdi.sze.hu/ honlap ad bővebb tájékoztatást. 

 

A felvételről és a képzésről további tájékoztatás kérhető: 

Szakos Brigitta, ügyvivő-szakértő 

Tel: +36 96-503-400/3200 

E-mail: szakos.brigitta@sze.hu 

 

 

 

Győr, 2018. március 5. 

 

 

Prof. Dr. Rechnitzer János 

egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 

http://rgdi.sze.hu/
mailto:szakos.brigitta@sze.hu

