Interdiszciplináris társadalmi kutatások PhD képzés
Szociológia Doktori Iskola
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Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
Tudományterület:
Társadalomtudomány
A program célja:
A program célja olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi tudományos karrierhez vezető úton,
akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti
meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A
leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat
eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő
megjelenítésére.
A képzés időtartama:
4+4 szemeszter az abszolutóriumig (+2 szemeszter a végleges disszertáció leadásáig)
A képzés felosztása:
I. ciklus, Képzési és kutatási szakasz 4 szemeszter
II. ciklus, Kutatási és disszertációs szakasz 4 szemeszter
A képzés nyelve:
Magyar
Képzési formák:
•
•

Nappali tagozatos szervezett képzés: ösztöndíjas (államilag támogatott) és költségtérítéses képzés
Jelen kredittanterv szerint
Szervezett képzésben nem résztvevő hallgatók képzése – képzés nélküli fokozatszerzés:
költségtérítéses képzés
A komplex vizsgára és a doktori fokozat megszerzésére előzetes doktori képzés nélkül az is
jelentkezhet, aki a diplomáját a jelentkezést megelőzően legalább öt évvel korábban szerezte, megfelel
doktori iskolába való felvétel feltételeinek, és szakmai, tudományos tevékenysége alapján
megállapítható, hogy munkássága megfelel az adott doktori program képzési tervében legalább a
képzési és kutatási szakaszra előírt követelményeknek. (EDSZ 50§(1)) A komplex vizsgára
bocsátásról a TTDT habitusvizsgálat alapján dönt. A szervezett képzésben nem résztvevő hallgató
felvétele a képzési programra a sikeres vizsgával történik. A képzés időtartama ebben az esetben a
komplex vizsgát követően minimum egy aktív félév.

Jelentkezési feltételek:
Legalább jó minősítésű, elsősorban társadalomtudományi, közgazdaságtudományi, állam- és
jogtudományi, illetve műszaki egyetemi oklevél.

P
A történő
Külföldön szerzett egyetemi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését (doktori iskolában
továbbtanulás céljából) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. éviGC. törvény
E
vonatkozó rendelkezései szerint kell kérelmezni az egyetemen.
1
Egy államilag elismert legalább (B2) középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
A
jelentkezőnek vállalnia kell, hogy a képzési szakaszban, egyes esetekben, angol nyelven felkínált órákat is
fel kell vennie.

Kredit követelmény:
I. képzési ciklus, a képzési és kutatási szakasz: 120 kredit.
II. képzési ciklus, a kutatási és disszertációs szakasz: 120 kredit
Összesen: 240 kredit

Tárgykód

Tárgynév

Félév

Kredit Kötelezőség
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1-4. FÉLÉV: KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ
(KÖTELEZŐEN TELJESÍTENDŐ KREDITEK SZÁMA: 120)
TANULMÁNYI MODUL (Kötelezően teljesítendő kreditek száma: 70)
PHDIntÉ

Értékek
Szociológiája

1-3

5

kötelező

előadás

PHDIntDSZ1

Dinamikus
Szociológia I.

1-3

5

kötelező

előadás

PHDIntDSZ2

Dinamikus
Szociológia II

2-4

5

kötelező

előadás

PHDIntKuT

Kulturális
Archetípusok I.

1-3

5

kötelező

előadás

PHDIntKuT2

Kulturális
2-4
Archetípusok II.

5

kötelező

előadás

PHDIntMT1

Módszertan I.

1-3

5

kötelező

előadás

PHDIntMT2

Módszertan II.

2-4

5

kötelező

előadás

PHDIntPSZ

Tudat és
tudattalan
pszichológiája

2-4

5

kötelező

előadás

PHDIntKVAL1

Választható I.

1-4

5

kötelezően
választható

gyakorlat

PHDIntKVAL2

Választható II.

1-4

5

kötelezően
választható

gyakorlat

PHDIntKVAL3

Választható III.

1-4

5

kötelezően
választható

gyakorlat

PHDIntKVAL4

Választható IV.

1-4

5

kötelezően
választható

gyakorlat

PHDIntKVAL5

Választható V.

1-4

5

kötelezően
választható

gyakorlat

PHDIntKVAL6

Választható VI.

1-4

5

kötelezően
választható

gyakorlat

PHDIntDSZ1

PHDIntMT1

TUDOMÁNYOS MODUL (Kötelezően teljesítendő kreditek száma: 50)
PHDIntPSZ1

Professzori
Szeminárium I.

1

3

kötelező

gyakorlat

PHDIntPSZ2

Professzori
2
Szeminárium II.

3

kötelező

gyakorlat

PHDIntPSZ3

Professzori
Szeminárium
III.

3

3

kötelező

gyakorlat

PHDIntPSZ4

Professzori
Szeminárium
IV.

4

3

kötelező

gyakorlat

PHDIntTD1

Teadélután I.

1

2

kötelező

gyakorlat

PHDIntTD2

Teadélután II.

2

2

kötelező

gyakorlat

PHDIntTD3

Teadélután III.

3

2

kötelező

gyakorlat

PHDIntTD4

Teadélután IV.

4

2

kötelező

gyakorlat

PHDIntTuE1

Tutori
konzultáció I.

1

5

kötelező

gyakorlat

PHDIntTuE2

Tutori
konzultáció II.

2

5

kötelező

gyakorlat

PHDIntTuE3

Tutori
konzultáció III.

3

10

kötelező

gyakorlat

PHDIntTuE4

Tutori
konzultáció IV.

4

10

kötelező

gyakorlat
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KOMPLEX VIZSGA
PHDIntKomplex

Komplex vizsga 4

0

kötelező

A félévben meghirdetett kurzusok pontos listájához a hallgatók vegyék fel a kapcsolatot a program titkárával

I. ciklus. Képzési és kutatási szakasz
A ciklus célja: Az önálló kutatói munka megkezdése a témavezető irányításával. (tudományos modul). Az
interdiszciplináris társadalmi kutatások sajátosságaihoz igazodva, több társadalomtudományos
szakterülethez tartozó módszerrel, témával ismerkednek meg a hallgatók (tanulmányi modul).
I.1.Tanulmányi modul
I.1.1. Alapozó tárgyak (előadások). Az első két félévben elméleti alapozó kurzusokat végeznek el a
hallgatók.
I.1.2. Választható szemináriumok. Az első képzési ciklusban az interdiszciplináris társadalmi kutatások
doktori program által meghirdetett, választható kutató szemináriumokat is elvégezik a hallgatók. Összesen
hat választható szemináriumot kell felvenni, amelyek felvétele a 3. és 4. félévben javasolt.
I.2. Tudományos modul
A tudományos modul célja, hogy a hallgató elkezdje disszertációjának a kidolgozását, valamint számot
adjon eredményeiről a szűkebb és tágabb tudományos közösségnek.
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I.2.1. A Tutori konzultáció. A konzulenssel folytatott közös munkához rendelt kredit érték jelenik
E
tutori konzultációban.
1
Bármely, kurzusokon kívüli tudományos vagy oktatási teljesítmény a II. képzési ciklus (kutatási és
disszertációs szakasz) tudományos és oktatási tevékenységnél jelzett kreditszámai szerint fogadhatók el.
A kurzusok elvégzésén felüli tudományos vagy oktatási teljesítmény tehát nem számít bele a komplex
vizsgához szükséges 120 kreditbe.
I.2.2. A tudományos modul részét képezik a Teadélutánok és a Professzori szemináriumok is. Minden
félévben kötelező felvennie a hallgatónak. A professzori szemináriumon a hallgató a doktori iskola
közössége előtt ad számot kutatásuk aktuális helyzetéről. A teadélutánokon széleskörű tudományos és
üzleti tapasztalatokkal rendelkező előadók ismertetik aktuális kutatásukat, tevékenységüket.
Komplex vizsga
A komplex vizsga szakmai bizottsága értékeli a hallgatónak az előrehaladását az első ciklus során végzett
kutatómunkája, a véglegesített kutatási terve, és a vizsgára benyújtott disszertációfejezete alapján,továbbá
állást foglal arról,hogy reálisnak látja-e,hogy a hallgató a következő két év során be tudja fejezni a kutatását
és magas színvonalú disszertáció készül majd.
A komplex vizsgára bocsátás feltétele: legalább 120 teljesített kredit. Ebből minimum 70 kreditet az
interdiszciplináris társadalmi kutatások doktori program által meghirdetett kötelező és választható
kurzusok jelentenek. A tudományos modulból minimum 50 kreditet kell teljesíteni.
Sikeres Komplex vizsgával lezárul az I. képzési ciklus.
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5-8. FÉLÉV: KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS SZAKASZ
G
(KÖTELEZŐEN TELJESÍTENDŐ KREDITEK SZÁMA: 120)
E
TUTORI KONZULTÁCIÓ (Kötelezően teljesítendő kreditek száma: 40) 1
PHDIntTuE5

Tutori konzultáció
V.

5

10

kötelező

gyakorlat

PHDIntTuE6

Tutori konzultáció
VI.

6

10

kötelező

gyakorlat

PHDIntTuE7

Tutori konzultáció
VII.

7

10

kötelező

gyakorlat

PHDIntTuE8

Tutori konzultáció
VIII.

8

10

kötelező

gyakorlat

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG (Kötelezően teljesítendő kreditek száma: 20)
PHDOkt1

1-8
Kurzus önálló
vezetése magyar
vagy idegen nyelven

20

kötelezően
választható

PHDDem1

1-8
Oktatási
tevékenység
demonstrátorként
vagy előadóként,
magyar vagy idegen
nyelven

10

kötelezően
választható

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG (Kötelezően teljesítendő kreditek száma: 60)
PHDTan1

1-8
Tudományos
publikációk,
közlemények
magyar vagy idegen
nyelven

20

kötelezően
választható

PHDTanR1

1-8
Tudományos
Recenzió magyar
vagy idegen nyelven

5

kötelezően
választható

PHDKonf1

1-8
Konferencián való
részvétel és
prezentáció, előadás
formájában, magyar
vagy idegen nyelven

15

kötelezően
választható

PHDKonf2

1-8
Konferencián való
részvétel és
prezentáció,
poszterrel, magyar
vagy idegen nyelven

10

kötelezően
választható

PHDKonyv1

Tudományos
monográfia
publikálása
szerzőként vagy
társ-szerzőként

1-8

40

kötelezően
választható

PHDSzerk1

Tudományos kötet
szerkesztése vagy
társ-szerkesztése

1-8

20

kötelezően
választható

PHDKut

Kutatóhelyi vita, az
elkészült teljes
disszertáció első
variációjának
alapján

1-8

15

kötelezően
választható

1-8

5

PhDProm

Tudomány
népszerűsítés
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kötelezően
választható

II. Képzési ciklus, a kutatási és disszertációs szakasz
A ciklus célja: Az önállóan végzett kutatás befejezése, és a disszertáció megírása. A II. ciklus (a doktor
képzés 8. félévének) a végéig kell Tutori Konzultációkkal, és az oktatási és tudományos tevékenységekkel
a szükséges 120 kreditet megszerezni. A 8. félév utáni tudományos tevékenységek (beleértve a kutatóhelyi
vitát is) már nem rendelkeznek kredit értékkel.
Oktatási és Tudományos tevékenységek
Az oktatási és tudományos tevékenységek kreditértékét a Kutatási és disszertációs szakasz kredit táblája
tartalmazza. a Képzési és kutatási szakasz során is érvényesek.
Az oktatási és tudományos tevékenységeket a hallgató félévente kétszer, a doktori adminisztráció által
meghirdetett időszakban, és módon fogadtathatja el. A kreditérték a tevékenységért kapható maximális
kredit értéket jelenti. Az adott tevékenységért kérhető kredit mennyiség a témavezető, a programvezető és
a programtitkár javaslata alapján kerül meghatározásra.
Tudományos publikációk közül elfogadhatók a következők. Tanulmánykötetben vagy tudományos
folyóiratban megjelent írás. A folyóiratban megjelent cikkek esetén a publikáció akkor fogadható el, ha
folyóirat megfelel az alábbi követelményeknek: A Scimago folyóirat-rangsorában Q1, Q2, Q3 vagy Q4
besorolású, vagy a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának folyóiratlistáján szereplő folyóirat.
Ezen kívül a doktori program által kiválasztott folyóiratok is elfogadhatók. A doktorandusz által írt vagy
szerkesztett tudományos könyvek akkor vehetők figyelembe, ha azok megfelelő tudományos reputációval
rendelkező kiadónál jelentek meg. Ennek eldöntésére a doktoranduszok a programigazgatóval
egyeztethetnek. A szervezett doktori programban csak azok a tudományos teljesítmények fogadhatók el,
amelyeken a doktori iskola affiliációként fel van tüntetve.

