BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A CSONKA PÁL DOKTORI ISKOLA PHD KÉPZÉSÉRE
A Csonka Pál Doktori Iskola – 2019. március 28-ai ülésének határozata alapján –
felvételt hirdet az idén végző vagy már okleveles szakemberek számára PhD képzésére.
A doktori képzésre való felvétel feltételei a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (8.
fejezet, 13. §(2)), valamint a Csonka Pál Doktori Iskola Működési Szabályzata (9. § (2)) szerint:
a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi
oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni);
b) angol nyelv legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsgával (vagy ezzel egyenértékű
vizsgával) igazolt ismerete;
c) a szakmai terület átfogó ismerete;
d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti tervpályázati
munka, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel).

Felvételre jelentkezni 2019. május 30. csütörtök, 12:00-ig a Doktori Iskola honlapján
meghirdetett témákra lehet, a tudományos adminisztrációra (Szilárdságtani és Tartószerkezeti
Tanszék, K ép. II. em. 61.) leadott illetve a Doktori Iskola titkárának (Fehér Krisztina,
feher.krisztina@eptort.bme.hu) digitálisan elküldött dokumentumokkal.
A jelentkezéshez beadandó nyomtatott és digitális formában is:
- kitöltött, aláírt jelentkezési lap (letölthető a Doktori Iskola honlapjáról,
http://www.szt.bme.hu/images/stories/Doktori_uj/iskjellap.doc)
- a megpályázott témakiírás jelentkező által aláírt példánya (letölthető a Doktori Iskola honlapjáról,
http://www.szt.bme.hu/index.php/felveteli/temahirdetesek)
- rövid szakmai önéletrajz
- egyetemi oklevél másolata (a 2018/19. tanév tavaszi félévében diplomázók a felvételi beszélgetés
időpontjában igazolhatják eredményüket)
- az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai (TDK, oklevelek, publikációk, stb)

továbbá:
- két, saját névre megcímzett, felbélyegzett boríték
- az eljárási díj befizetését igazoló készpénz-befizetési szelvény (igényelhető a tudományos
adminisztráción)

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért 3 tagú Felvételi
Bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről,
doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi szakmai tevékenységéről,
nyelvismeretéről. Az előzetes pontozás és a beszélgetés alapján a Felvételi Bizottság
tájékoztatja a Doktori Iskola Tanácsát véleményéről. Ez alapján a Doktori Iskola Tanácsa
javaslatot tesz a Dékánnak a felvételre.
A felvételi elbeszélgetés időpontjáról, majd eredményéről a jelentkezőket postai úton
értesítjük.
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

