Informatika Doktori Iskola

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek
A doktori iskola vezetője: Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet egyetemi tanár
Informatikai Kar
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
Dr. Kozsik Tamás, habilitált egyetemi docens, dékán
Dr. Sidor Jurij, habilitált egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Déli tömb, 2. emelet
E-mail: phd@inf.elte.hu
Honlap: http://www.inf.elte.hu/doktori
Jelentkezési lap igénylése és benyújtása
A doktori iskolába történő jelentkezéssel és a csatolandó dokumentumokkal
kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetők el:
https://www.elte.hu/phd_tajekoztatok
A jelentkezéssel kapcsolatos további információk:
Informatika Doktori Iskola
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
Elbekkal-Besznyák Judit tudományszervező
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Déli tömb, 2. emelet 2.317.
sz.
E-mail: phd@inf.elte.hu
Honlap: http://www.inf.elte.hu/doktori
A felvételi jelentkezés eljárási díja: 9 000 Ft.
Jelentkezési időszak:
Pótfelvételi (csak önköltséges képzésre): 2022. augusztus 1.- 2022.
augusztus 23.
Februári kezdés (csak önköltséges képzésre): 2022. október 1.- 2022.
november 30.

Jelentkezési felület: https://doktorifelveteli.elte.hu/
Az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok feltöltése is
szükséges (javasolt fájlformátum: .JPG, .PDF):
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az oklevél másolata (külföldön szerzett oklevél esetén annak
továbbtanulás céljából történő elismerése is), utolsó évfolyamos
(végzős) hallgatóknak az oklevél másolatát a felvételi vizsga után kell
pótlólag benyújtaniuk;
a BSc- és az MSc-tanulmányok leckekönyvének másolata (vagy
elektronikus leckekönyve);
a legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag
elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolata vagy
azzal egyenértékű dokumentum
önéletrajz;
publikációs jegyzék (ha van);
a témavezető által aláírt kutatási terv;
írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról, amely
tartalmazza, hogy a jelentkező saját maga vagy egy külső intézmény
fedezi a költségeket;
befogadó nyilatkozat, ha a jelentkező külső intézményben fogja végezni
a kutatómunkáját (igazolás a kutatómunka helyszínéről);
a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A felvétel követelményei és feltételei
Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MBA/MSc) részt vevő
egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MBA/MSc) oklevéllel rendelkezők is
jelentkezhetnek.
Azoknál a jelentkezőknél, akiknek a szakterülete nem kapcsolódik az
informatikai tudományokhoz, a felvételi bizottság azt is vizsgálja, hogy meglévő
ismereteik alkalmasak-e az informatikai területen történő kutatómunka
végzésére.
Az értékelés szempontjai:
A doktori iskolába (doktori programokra) jelentkezőkkel legalább háromtagú
bizottság felvételi beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során a bizottság
értékeli a jelentkezők
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általános szakmai intelligenciáját,
a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának
szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
kutatási tervének megvalósíthatóságát,
nyelvtudását (a felvétel feltétele: egy nyelvből legalább B2 komplex
államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás)

A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.
A felvételi vizsga időpontja:
Pótfelvételi: szepteberi kezdés esetén 2022. augusztus vége szeptember eleje

A felvételi döntés időpontja:
Pótfelvételi: 2022. szeptember eleje
Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk:
Önköltség: 487 500 Ft/félév. EU állampolgársággal nem rendelkező hallgató
képzési díja 4500 EUR/félév. Az adatok a 2021/2022-es tanévre vonatkoznak.
Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem
kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10
hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi
elhelyezésre jogosultak.
Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésben pályázati alapon kiegészítő
ösztöndíjak nyerhetők el más forrásokból, pályázat útján.
A doktoranduszok jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési
szabályzata határozza meg.
A doktori szabályzat elérhetősége: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem [a
továbbiakban: Egyetem] Szenátusa (elte.hu)
Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a képzési idő 8 félév. A képzés két
szakaszból áll. A 4. félév végén a doktorandusz hallgatóknak egy komplex
vizsgát kell teljesíteniük.
Doktori képzési programok, témák
Az informatika alapjai és módszertana
Információs rendszerek
Numerikus és szimbolikus számítások
Informatika szakmódszertan

