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A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara az Országos Akkreditációs
Bizottság felhatalmazása alapján az 1996/97-es tanévtől kezdődően minden évben
tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, regionális politika és gazdaságtan doktori képzést indíthat dr. Varga Attila egyetemi tanár, programvezető szakmai
irányítása mellett.
A doktori képzésre pályázat útján lehet jelentkezni.
Az 2017/2018. tanévre vonatkozó pályázatokat:
Németh Györgyi PhD ügyvivőnek címezve
a PTE Közgazdaságtudományi Karához kell benyújtani személyesen, vagy postán:
Tanulmányi Osztály PhD Iroda 7622 Pécs, Rákóczi út 80.
telefon: 72/501 – 599/23337 mellék, e-mail: phd@ktk.pte.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 22.
A pályázóknak felvételi elbeszélgetésen kell megjelenniük 2017. júniusban. A pontos
időpontról minden pályázó időben külön értesítést kap.
A doktori képzésben résztvevő költségtérítéses hallgatók I–II–III–IV. évfolyamon
költségtérítést fizetnek, a 2017/2018. tanévben 240.000,- Ft / félév.
A PTE Közgazdaságtudományi Karán folyó doktori képzésről, a képzésben való részvétel feltételeiről, a jelentkezés módjáról a mellékelt tájékoztató nyújt részleteket.

Pécs, 2017. március 20.

Dr. Schepp Zoltán
dékán
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I. Általános tudnivalók
A doktori képzés formái:
1. Szervezett képzés

A doktori képzésben a hallgatói jogviszonyban álló doktorandusznak
48 hónap áll rendelkezésére, hogy az előírt tanulmányi kötelezettségeit
teljesítse.


Az államilag finanszírozott hallgatót ösztöndíj illeti meg.
A költségtérítéses doktori képzésben részt vevő hallgató a szervezett képzési programokat látogatja, költségtérítést fizet, ösztöndíjra nem jogosult.

2. Egyéni felkészülés
A Kar doktori bizottsága felmentést adhat a szervezett doktori képzésben vagy
a képzés egy részében való részvétel alól 5-10 éves szakirányú tevékenység és
legalább 3 tudományos közlemény felmutatása esetén.
3. Felvételi követelmények:

egyetemi diploma,

megfelelő intellektuális kapacitás,

az angol nyelv legalább olvasás- és beszédértés szintű ismerete,

az angol, német, francia nyelv valamelyikének magas szintű ismerete.
A programban külföldi hallgatók is részt vehetnek.
A költségtérítéses doktori képzésbe történő felvételnél előnyben részesülnek azok a
jelöltek, akik a munkahelyükön hivatásszerűen oktatással és/vagy kutatással foglalkoznak, és a munkahely hozzájárul a munkaidő kedvezmény megadásához.
Az államilag finanszírozott és költségtérítéses képzés megkülönböztetése nem érinti a
program tartalmát, minden résztvevő ugyanazon kurzus hallgatója.
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A jelentkezési laphoz csatolni kell






a diploma másolatát,
az egyetemi leckekönyv másolatát (BA, MA),
nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
tudományos-szakmai önéletrajzot
(publikációs jegyzékkel együtt, ha van),
kutatási tervet




(a témakiírásokat a www.doktori.hu honlapon lehet megtekinteni),
a választott témavezető ajánlását,
a fogadó intézet vezetőjének nyilatkozatát.

Az eljárási díj befizetésének módját a felvételi elbeszélgetés időpontjáról szóló levélben tudatjuk.
Célszerű a jelentkezési laphoz csatolni

a szakmai elismeréseket tanúsító másolatokat
(pályadíjak, OTDK helyezések, stb.),


egyetemi doktori oklevél másolatát.
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II. A képzés sajátosságai
A doktori képzés célja a jövő kutató-oktató szakembereinek szervezett képzése.
A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű kutatási tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek. A képzés iskolarendszerű része 4 szemeszterre terjed ki.
1. A hallgatók többségükben regionális fejlesztéssel, tervezéssel kapcsolatos alapképzettséggel nem rendelkeznek.
A szakmai alapismeretek elsajátítása érdekében fontosnak tartjuk:
- a tárgyak egymásra épülő és a regionális tudomány egyes ágazatait felölelő rendszerének kialakítását,
- az előadások hallgatásának és a vizsgák eredményes letételének megkövetelését.
2. A regionális tudomány multidiszciplináris felkészültséget igényel, az ismeretek
lényeges részét alkotják a különböző szakpolitikák (regionális, ipar-, agrár-, vidék-,
infrastruktúra-, foglalkoztatás-képzés), a makro-, mikro- és térgazdaságtani alapfogalmak és módszerek, tervezési alapfogalmak és módszerek, a közigazgatás, a gazdaságirányítás, a környezetvédelem alapos ismerete és a tervezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati készségek kialakítása.

III. A kutatómunkára való felkészítés
A kutatómunkára való felkészítés az első évtől kezdve központi szerepet játszik programunkban. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a kutatómunkára nevelés ilyen hangsúlyos megjelenése iskolánk sajátossága.
Az első félévben futó kutatásmódszertan tárgy szerves egységet képez a rendszeres,
minden félévben megrendezendő kutatói fórumokkal és a második év végén megrendezendő nyári egyetemmel. A kutatásmódszertan órákon olyan gyakorlati tudásanyag
átadása a cél, amely alapul szolgál ahhoz, hogy a hallgató képes legyen arra, hogy a
nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tudjon egy kutatást megtervezni és végrehajtani. A cél az, hogy a második év végére minden hallgató egy, legalább C kategóriás
nemzetközi, vagy egy, legalább B kategóriás hazai fórumon megjelentethető tanulmányt írjon meg és azt, átdolgozások után, küldje is el a harmadik év folyamán.
A tanulmány az első két év során fokozatosan készül el. Tapasztalataink szerint, ha
egy színvonalas tanulmányt sikeresen meg tud írni a phd hallgató, akkor azzal birtokába jut azon készségeknek, melyek bázisán nagy eséllyel tud magas színvonalú doktori értekezést írni. A harmadik év végén megvédendő abszolutóriumi dolgozatnak
minimum követelményként tartalmaznia kell a disszertációs kutatás célját, az irodalom feldolgozását, a módszertan leírását és a további kutatás ütemtervét.

