
1. Szociológia Doktori Iskola 

Tudományág megnevezése: Szociológiai tudományok 

Képzési forma: doktori (PhD) képzés 
Képzési cél: a szociológia tudományos művelőinek utánpótlása, felkészítésük a tudományos fokozat 

megszerzésére, magas színvonalú kutatási-oktatási tevékenység folytatására - mindezt tartalmi és 

formai összhangban a tudományos képzés nemzetközi rendszerével; a szociálpolitika és szociális 
munka tudományos és oktatói utánpótlásának, valamint a társadalompolitikai gyakorlat különböző 

területei számára elméleti és gyakorlati szakembereknek a nemzetközi standardok szerint mérve is 

magas színvonalú képzése.  

 
Képzési idő: 6 félév 

Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint, ill. esti vagy levelező képzés munkarendje szerint 

Finanszírozás:  államilag támogatott, ill. költségtérítéses képzés 
A képzésbe történő belépés követelménye: MA diploma és felvételi vizsga 

Nyelvi követelmények: egy államilag elismert “komplex” típusú középfokú nyelvvizsga 

A képzés zárul: abszolutórium 
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 kredit 

Kreditszerzés módjai/moduljai:  

tanulmányi munkával minimum: 39 kreditpont , maximum: 60 kreditpont 

tudományos munkával minimum: 110 kreditpont, maximum 141 kreditpont 
oktatói tevékenységgel minimum 0 kreditpont, maximum 45 kreditpont szerzendő meg. 

Társadalomtudományi Kar 

 

I. Doktori oktatási program: Szociológia Doktori Iskola/Szociológia Doktori Program  

 

Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit maximum 63, teljesítendő minimum 39 

kredit) 
 

I. Szeminárium jellegű alapozó tárgyak a szociológia elmélet, a szociológiatörténet és a módszertan 

területéről.  

Minimálisan teljesítendő az alaptárgyak „bevezető” 0 típusa, ezeket az első félévben teljesíteni kell, 
összesen 9 kredit.  

Alaptárgyakból a 2., 3., és 4., félévben – 15 kreditet kell teljesíteni.  

A tárgyakat a program vezetése hirdeti meg, az előadókat a program vezetése kéri fel.  
Meghirdetendő félévente minimálisan kettő tárgy az említett három terület közül kettőből.  

 

A hallgatók a tutor vezetésével az 1. félévben a szorgalmi időszak végéig írásos tanulmányi tervet 

készítenek, amely tartalmazza, hogy a hallgató milyen típusú tárgyakat vesz fel a 2. félévtől. (A  
doktori iskola adminisztrációjához kell benyújtani, melyet a program vezetője is megkap.)  

 

II. Kutatószemináriumok 
 

Olyan tanegység, amelyben a hallgatónak módja van saját kutatása elméleti, módszertani 

problémáinak a bemutatására.  
Felvehető a 3., 4. és 5. félévben, a szeminárium kreditszáma 5, teljesítendő 15 kredit. Meghirdetendő 

félévente minimálisan kettő kutatási szeminárium.  

 

III. Kiegészítő tárgyak  
 

Kiegészítő tárgyként számolandó el, ha a hallgató az alaptárgyak közül a minimálisnál többet teljesít.  

 



Az egyéb kiegészítő tárgyak lehetnek speciális szemináriumok, illetve az ismerethiányok pótlására 

felvett MA kurzusok. Ezek meghirdetéséről a program vezetője dönt és kéri fel az oktatókat.  
 

A kiegészítő tárgyak a minimálisan teljesítendő 39 kreditszámba nem számolhatók el.  

Kreditszám kiegészítő tárgyak esetén 3 kredit.  
 

 

PHDSocE0 – Szociológia elmélet alapproblémai  

3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocE1 – Szociológia elmélet I. 

3 kredit, előadás, kötelező választható, nem ismételhető 

PHDSocE2 – Szociológia elmélet II. 

3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSocT0 – Szociológiatörténeti alapproblémák 

3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocT1 – Szociológiatörténet I. 

3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSocT2– Szociológiatörténet II. 

3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDM0 – Módszertani alapprojektek 

3 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocM1 – Módszertan I.  

3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSocM2 – Módszertan II. 

 3 kredit, előadás, kötelezően választható, nem ismételhető 

PHDSocKut1 – Kutatószeminárium (Doktori, professzori szeminárium) 

   5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocKut2 – Kutatószeminárium 

   5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocKut3 – Kutatószeminárium (Doktori, professzori szeminárium) 

   5 kredit, előadás, kötelező, nem ismételhető 

PHDV1 – Választható óra I. 

3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDV2 – Választható óra II. 

3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDV3 – Választható óra III. 

 3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDV4 – Választható óra IV. 

3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDV5 – Választható óra V. 

3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDV6 – Választható óra VI. 

3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 

PHDV7 – Választható óra VII. 

3 kredit, előadás, választható, nem ismételhető 



 

 

Tudományos modul (megszerezhető kredit: 141, minimum teljesítendő 110 kredit) 

 

PHDSocTU1 – Tutori konzultáció I. 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTU2 – Tutori konzultáció II. 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTU3 – Tutori konzultáció III. 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTU4 – Tutori konzultáció IV. 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTU5 – Tutori konzultáció V. 

10 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető 

PHDSocTan1 – Tanulmányírás I. 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocTan2 – Tanulmányírás II. 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocTan3 – Tanulmányírás III. 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocTan4 – Tanulmányírás IV. 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocPub1 – Publikáció I. 

10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető  

PHDSocPub2 – Publikáció II. 

10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető  

PHDSocPub3 – Publikáció III. 

10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető  

PHDSocPub4 – Publikáció IV. 

10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető  

PHDSocKO1 – Konferencia előadás (magyarul) 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocKO2 – Konferencia előadás (magyarul) 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocKO3 – Konferencia előadás (idegen nyelven) 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocKO4 – Konferencia előadás (idegen nyelven) 

20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

PHDSocTEZ – Tézisterv nyilvános védése 

30 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető 

 

 

Oktatási modul (megszerezhető kredit: 45, teljesítendő minimum 0 kredit) 

 

PHDOKT1 – Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása 



15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2 

PHDOKT2 – Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása 

15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2 

PHDOKT3 – Oktatási tevékenység, heti két órás kurzus megtartása 

15 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2 

PHDOKT75 – Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása 

10 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2 

PHDOKT50 – Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása 

7 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2 

PHDOKT33 – Oktatási tevékenység, részkurzus megtartása 

5 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2 
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