
AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 
FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSI RENDSZERE 

(Érvényes a 2019-es felvételiktől)

This document is currently in Hungarian only.
Document translation is in progress. Please accept our apologies.

A felvételi eljárás során az eddig megszerezhető 30 pont helyett 100 pont lesz a maximálisan 
adható/megszerezhető pontszám.

Ez a 100 pont két nagy „egységből” tevődik össze: az úgynevezett „hozott” pontokból és a 
szóbeli felvételi során megszerezhető pontokból. Mindkét egység összpontszáma 50-50.

Összességében két nagy egységből és 9 elemből áll a felvételi rendszer:

I. „HOZOTT” PONTOK

1. Diploma/Diplomák értékelése

A PhD felvételi alapfeltétele legalább egy MA szintű egyetemi diploma megléte. A kategória 
pontozása során érdemes előnyt biztosítani azon jelentkezőknek, akik két olyan diplomával is 
bírnak, amelyek relevánsak a képzés és a doktori fokozat megszerzése szempontjából. Viszont 
a kétszakos osztatlan tanári képzés esetén a diploma csak egyszer vehető figyelembe. A 
„releváns szak” megítélése a doktori iskolák hatásköre.

A doktori felvételihez relevánsnak elismert diploma értékelése:
jeles (5) = 5 pont
jó (4) = 4 pont
közepes (3) = 3 pont
elégséges (2) = 2 pont
+
A jelentkező által teljesített, s a képzésben ugyancsak releváns másik MA szak
értékelése:
jeles (5) = 5 pont
jó (4) = 4 pont
közepes (3) = 3 pont
elégséges (2) = 2 pont

2. Egyéb diplomák, képzések

Azok a jelentkezők, akik más (nem MA) diplomával is (zömmel BA diplomával) vagy egyéb
államilag elismert végzettséggel, oklevéllel bírnak, plusz pontokat kaphatnak. Az e körbe eső
oklevelek  meghatározása  az  Iskola  saját  hatáskörbe  tartozik.  BA  diplomára/diplomákra
adható pontok száma maximum 3 pont lehet.

A nem egyetemi szintű oklevelet nyújtó, de államilag elismert és a program szempontjából
releváns képzésekért oklevelenként 1 pont adható. 

Minor  szakok  és  specializációk  esetében  akkor  adható   1-1  pont,  ha  a  képzés
kreditmennyisége fölött, további plusz kreditekért végzett munka áll mögötte.



3. Nyelvtudás

Egy MA diploma megszerzéséhez  jelenleg  egy  komplex  középfokú nyelvvizsgára  és  egy
komplex alapfokú nyelvvizsgára van szükség. Ezek természetesen továbbra sem számíthatók
be a nyelvtudásra adható pontok közé a PhD felvételi eljárás során. Tehát csak az ezen felül
megszerzett nyelvtudás értékelhető.

Egy felsőfokú komplex nyelvvizsga = 4 pont  (akár  ugyanabból  a  nyelvből  is,
amiből az MA diplomájához már középfokú nyelvvizsgát szerzett, hiszen ez plusz
teljesítmény!)
Egy felsőfokú szóbeli nyelvvizsga = 2 pont
Egy felsőfokú írásbeli nyelvvizsga = 2 pont

Egy középfokú komplex nyelvvizsga = 2 pont 
(mindenképpen  más  nyelvből,  mint  amiből  az  MA  diplomájához  már

középfokú nyelvvizsgát szerzett!)
Egy középfokú szóbeli nyelvvizsga = 1 pont
Egy középfokú írásbeli nyelvvizsga = 1 pont

Nyelvszakosoknál a diploma nyelve (= felsőfok) 1 pontot ér.

4. Diákköri munka/helyi TDK és OTDK helyezések

A diákköri munka eredményeit a következőképpen számítjuk be:

OTDK első, második, harmadik hely, valamint különdíj egyaránt 10 pont.

OTDK-n szereplés 5 pont.

Helyi TDK első hely (de országoson nem indulva) 3 pont.
Helyi TDK második hely = 2 pont
Helyi TDK harmadik hely = 1 pont

(A helyi TDK-n és az OTDK-n is egyaránt helyezett dolgozatok esetében csak az OTDK
helyezésért kapott pontszám vehető figyelembe, a helyi TDK-n szerzett helyezés nem, egy
adott dolgozatot csak egyszer lehet elszámolni!)

Aki két különböző dolgozattal indul a helyi TDK-n, illetve az OTDK-n, mindkét dolgozatára
megkapja az eredménynek megfelelő pontszámot. 

5. Tudományos díjak, ösztöndíjak

1. Külföldi  tanulmányi  ösztöndíj  (Erasmus,  külföldi  nyári  egyetemek  stb.)  =
egyenként 2-2 pont.
2. Hazai tudományos ösztöndíj I. kategória (ÚNKP, Akadémiai Ifjúsági Díj, Sófi
ösztöndíj) = egyenként 2‒2 pont.
3. Hazai tudományos ösztöndíj II. kategória (városi ösztöndíjak, kisebb egyetemi
ösztöndíjak stb.) = egyenként 1‒1 pont.



6. Konferencia részvételek

A korábbi adatlap nem rendelkezett ezzel az önálló kategóriával,  miközben a tudományos
pályára  készülők  szempontjából  ez  kiemelkedően  fontos  tényező.  A  konferenciákon  való
részvételt/szereplés értékelése:

Hazai magyar nyelvű konferencia előadás = egyenként 1-1 pont.
Hazai idegen nyelvű konferencia előadás = egyenként 2-2 pont.
Külföldi idegen nyelvű konferencia előadás = egyenként 3-3 pont.

7. Publikációk

Szerzői szakkönyv/monográfia idegen nyelven = egyenként 20 pont.
Monográfia/szakkönyv magyar nyelven = egyenként 15 pont.
Magyar nyelvű könyvfejezet/szakcikk = egyenként 8 pont.
Idegen nyelvű könyvfejezet/szakcikk hazai kiadványban = egyenként 9 pont.
Idegen nyelvű könyvfejezet/szakcikk külföldi kiadványban = 10 pont.
Minden egyéb 3 pont.

A felvételi bizottság feladata, hogy az egyes publikációk valódi értékét/a befektetett munka
színvonalát és mennyiségét megbecsüljék, itt az iskola sajátosságainak megfelelő konszenzust
kell kialakítani.

Elképzelhető, hogy a fenti pontrendszer alapján a jelentkező több mint 50 pontot hoz, de
ebben az esetben is 50 pontra maximáljuk e kategória pontjait.

II. SZÓBELI FELVÉTELI PONTOK

8. A jelentkező általános szakmai, módszertani felkészültsége/kompetenciái

A szóbeli első harmadában a jelentkező általános tudományos, módszertani felkészültségének
a felmérésére kerülhet sor, beleérte a szakirodalmi jártasságot, feltérképezve a jelölt szakmai
hátterét, reflektálva a benyújtott képzési anyagaira, diplomáira, publikációira, az esetlegesen
elvárható forrásnyelvet és egyéb készségek ismeretére, stb. 

A 8. pontban egy személy által kapható maximális pontszám: 20 pont.

9. Kutatási terv/tervezett doktori téma megalapozottsága, kutathatósága, a beterjesztett
kutatási terv illeszkedése az adott doktori iskolához/programhoz/alprogramhoz

A szóbeli  felvételi  talán leghangsúlyosabb eleme a választott  témakör,  a  tervezett  doktori
téma  bemutatása,  a  témaválasztás  meglapozottságának  értékelése,  valamint  a  beterjesztett
kutatási  terv  illeszkedése  az  adott  doktori  iskolához/programhoz/alprogramhoz  (ekkor
derülhet  ki  az  is,  hogy  tud-e  például  témavezetőt  biztosítani  a  doktori  program az  adott
témához, kutatási területhez stb.).



A 9. pontban egy személy által kapható maximális pontszám: 30 pont.

A szóbeli felvételi pontok maximuma így 50 pont.

A „hozott” pontok és a szóbeli felvételi pontok együttesének maximuma pedig 100 pont. 

Szeged, 2018. 08. 12.

Prof. Dr. Szőnyi György Endre
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