JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
PÓTFELVÉTELIRE
A Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája
doktori képzésre pótfelvételt hirdet

a 2019/2020-as tanévre
Iskolavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár,
tudományos tanácsadó
Alapítva: 2004
A Doktori Iskola kiemelt célja, hogy a regionális, valamint a gazdálkodás- és
szervezéstudományok 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 Gazdálkodásés szervezéstudományi Programokban történik. A Regionális Tudományi Programban a
képzés magyar nyelven történik, de egyes tárgyak felvehetők angol nyelven is, míg a
Gazdálkodás- és szervezéstudományi Program képzése angol nyelvű.
A Doktori Iskola indulása óta (2004. február) fokozatot szerzett 106 fő, jelenleg összesen 96
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. Alkalmanként külföldi
tanulmányutakat is szervezünk.
Az Iskola működése részletesen megismerhető a http://rgdi.sze.hu/ honlapon.
Az akkreditáció érvényessége: 2019. december 31.

A felvételire a jelentkezés online történik, a jelentkezési határidő:

2019. augusztus 20.
A Regionális Tudományi Program jelentkezési felülete itt érhető el:
http://rgdi.sze.hu/jelentkezesi-lap
A Gazdálkodás- és szervezéstudományi Program jelentkezési felülete itt érhető el:
http://szeedsm.eu/admission/
(A Gazdálkodás- és szervezéstudományi Program esetében a jelentkezés angol nyelven
történik!)
A témakörök meghirdetése folyamatos, a témák az Országos Doktori Tanács honlapján
(doktori.hu) érhetők el. A témakörön belül meg kell jelölni az egyéni kutatási programot.
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 típusú komplex, vagy azzal egyenértékű C típusú komplex
nyelvvizsga (a nyelvi követelmények a választott doktori program szerint változnak),



megfelelő szintű szakmai tájékozottság a választott témában,



előnyt jelent a kezdeti igazolt tudományos vagy szakmai eredmény (pl. tudományos
közlemény, kitüntetés, külföldi részképzés, díjnyertes tudományos diákköri dolgozat
vagy más hasonló tevékenység).

Külföldön szerzett, illetve idegen nyelvű oklevelet és bizonyítványt a jelentkezés előtt a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően el kell ismertetni. Záróvizsga előtt álló egyetemi
hallgatók a jelentkezéskor leckekönyvük másolatát csatolják. A felvételi döntés esetükben
feltételes. A „jó” vagy „cum laude” minősítést el nem érő oklevél és az elismertetés hiánya
a feltételes felvételt érvényteleníti.

A Regionális Tudományi Program esetén a jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:


jelentkezési lap



egyetemi oklevél (egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében
leckekönyv) másolata,



szakirányú továbbképzés oklevelének másolata (esetleges),



nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,



szakmai önéletrajz,



publikációs jegyzék (esetleges),



elképzelés az egyéni kutatási irányról (maximum 4000 n) és maximum 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 befizetéséről1.

A Gazdálkodás- és szervezéstudományi Program esetén a jelentkezéshez csatolandó
dokumentumok:


jelentkezési lap,



egyetemi oklevél (pl. MA/MSC/MBA) (egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben
befejezők esetében leckekönyv) másolata,



szakirányú továbbképzés oklevelének másolata (ha van),



nyelvtudás igazolására szolgáló okiratok (pl. nyelvvizsga, angol nyelvterületen szerzett
oklevél, munkahelyi tapasztalat angolt hivatalos nyelvként használó szervezetben),



angol nyelvű részletes szakmai önéletrajz (publikációs jegyzékkel),



angol nyelvű, maximum két oldalas motivációs levél,



elképzelés az egyéni kutatási irányról (angol nyelven, maximum három oldal),



szakmai díjak, kitüntetések leírása és másolata (ha van),



két angol nyelvű ajánlólevél (pl.: egyetemi oktatótól, munkahelyi vezetőtől),



igazolás

a

felvételi

eljárási

díj

befizetéséről

(bővebb

információ:

http://szeedsm.eu/admission/)

1

A felvételi eljárás díja 9.000 Ft, melynek befizetése utalással történik:
Kedvezményezett neve: Széchenyi István Egyetem Bankszámlaszám: 10033001-01426706-00000000
A közleményben fel kell tüntetni: jelentkező neve; 2019; felvételi eljárási díj; munkaszám: 37-3022-012 (egyik
sem maradhat el a beazonosítás miatt).

Felvételi elbeszélgetés, értékelés:
 A felvételre jelentkezőkkel a felvételi bizottság felvételi elbeszélgetést folytat,
véleményt alakít ki a jelentkezők szakmai tájékozottságáról, doktori tanulmányaikkal
kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységükről.
 A felvételhez a felvételi beszélgetésen elérhető maximális pontszám legalább 60
százalékának elérése szükséges, de a pontszám elérése még nem feltétlenül jelenti a
sikeres felvétel biztosítékát.
 A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják, és
terjesztik elő felvételre a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának.
Az értékelés szempontjai a Regionális Tudományi Program esetében: egyetemi oklevél
minősítése: maximum 20 pont, nyelvtudás: maximum 15 pont, az eddigi tudományos
tevékenység: maximum 25 pont, szakmai felkészültség (szakmai beszélgetés):
maximum 40 pont. Plusz pontot szakmai ajánlásokkal lehet szerezni, legfeljebb 10 plusz
pont adható.
Az értékelés szempontjai a Gazdálkodás- és szervezéstudományi Program esetében: a
program céljainak megfelelő szakmai előélet és teljesítmény (egyetemi tanulmányok,
szakmai gyakorlat, ajánlások): maximum 40 pont, motivációs levél: maximum 20 pont,
felvételi beszélgetés: maximum 40 pont.


A Tudományági Doktori Tanács az ösztöndíj keretszámok és a képzési kapacitások
figyelembe vételével dönt a felvételről. A felvételhez legalább 60%-os felvételi
vizsgateljesítmény szükséges.



A jelentkezőket a Doktori Iskola a felvételi javaslat jóváhagyását követően - várhatóan
szeptember közepéig - írásban értesíti.

A pótfelvételi elbeszélgetések
-

időpontja: 2019. augusztus vége – szeptember eleje (a Regionális Tudományi Program
esetében 2019. szeptember 2. 9:00)

-

helyszíne: Széchenyi István Egyetem Új Tudástér épület 230-as terem

Képzés indulása, beiratkozás: 2019. szeptember

Tájékoztatás a doktori képzésben történő részvétel feltételeiről:


Az állami ösztöndíjas 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.



A nem állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók a vonatkozó jogszabály szerint
költségtérítést fizetnek, melynek összege a Regionális Tudományi Program esetében
300.000,- Ft/félév.

A pótfelvételiről és a képzésről további tájékoztatás kérhető:
Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Győr, 2019. július 1.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

