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A) Magyar doktoranduszok számára meghirdetett magyar vagy idegen nyelvű képzésben

Publikáció

- Min. 5 db szakmai közlemény.

- Ebből min. 2 db idegen nyelvű (idegen nyelvű irodalmi, valamint összehasonlító irodalomtudományi
témák esetén).

-  Terjedelem  tanulmányonként:  min.  10.000  leütés  szóközökkel  és  lábjegyzetekkel  együtt,  de
bibliográfia és függelék nélkül.

Idegen nyelvek ismerete

- Két idegen nyelv ismerete (lehetőleg mindkettő világnyelv legyen, de a két nyelv egyikeként egy
kisebb  nyelv  vagy  egy  holt  nyelv  is  elfogadható  az  egyes  programok  speciális
követelményeinek megfelelően).

-  Az első idegen nyelvből min.  B2 szintű („középszintű”)  komplex nyelvvizsga a Közös Európai
Referenciakeret alapján.

- A második idegen nyelvből min. A1 szintű („alapszintű”) komplex nyelvvizsga, vagy egy lektorátusi
doktori nyelvvizsga.

Értekezés

-  Terjedelem:  300.000-500.000  leütés  szóközökkel  és  lábjegyzetekkel  együtt,  de  bibliográfia  és
függelék nélkül. Indokolt esetben egy forrásszöveg jegyzetelt kritikai kiadása is elfogadható,
amelyhez minimum 80.000 leütéses kísérő tanulmány járul (a munka összterjedelme így is
300.000-500.000 leütés között legyen).

-  Nyelv:  magyar  (indokolt  esetben  lehet  idegen  nyelv  is  az  egyes  programok  speciális
követelményeinek megfelelően).

Tézisek

- Terjedelem: 20.000-40.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék
nélkül.

-  Nyelv:  magyar  nyelvű  értekezés  esetén  magyar  (idegen  nyelvű  összefoglalóval),  idegen  nyelvű
dolgozat esetén idegen nyelv (magyar nyelvű összefoglalóval)

B) Külföldi doktoranduszok számára meghirdetett idegen nyelvű képzésben

Publikációk

- Min. 5 db szakmai közlemény, lehetőleg a képzés nyelvén (más nyelvek is elfogadhatók az egyes
programok speciális követelményeinek megfelelően).



-  Terjedelem  tanulmányonként:  min.  10.000  leütés  szóközökkel  és  lábjegyzetekkel  együtt,  de
bibliográfia és függelék nélkül.

Idegen nyelvek ismerete

- Két idegen nyelv ismerete (az első a képzés nyelve, a második lehetőleg világnyelv, de egy kisebb
nyelv – például a magyar – vagy egy holt nyelv is elfogadható az egyes programok speciális
követelményeinek megfelelően).

-  Az  első  idegen  nyelvből,  vagyis  a  képzés  nyelvéből  min.  B2  szintű  („középszintű”)  komplex
nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret alapján.

-  A  második  idegen  nyelvből,  vagyis  lehetőleg  egy  világnyelvből  min.  A1  szintű  („alapszintű”)
komplex nyelvvizsga, vagy egy lektorátusi doktori nyelvvizsga.

-  Az  egyes  programok  elfogadhatják  a  külföldi  hallgató  anyanyelvét  második  idegen  nyelvként,
amennyiben a dsszertációban az anyanyelv aktív használata (pl. hivatkozott szakirodalom) bizonyított.

Értekezés

-  Terjedelem:  300.000-500.000  leütés  szóközökkel  és  lábjegyzetekkel  együtt,  de  bibliográfia  és
függelék nélkül. Indokolt esetben egy forrásszöveg jegyzetelt kritikai kiadása is elfogadható,
amelyhez minimum 80.000 leütéses kísérő tanulmány járul (a munka összterjedelme így is
300.000-500.000 leütés között legyen).

- Nyelv: a képzés nyelve

Tézisek

- Terjedelem: 20.000-40.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék
nélkül.

- Nyelv: a képzés nyelve (ha az nem angol, akkor angol nyelvű összefoglalóval).


