Kitöltési útmutató a felvételi jelentkezési laphoz
A felvételi jelentkezési lapot két példányban kinyomtatva, aláírva (a felvételi felhívásban felsorolt mellékletekkel
együtt), valamint elektronikus formában is kérjük a PTE BTK KH Doktori Irodába megküldeni.
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Doktori Iroda
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A jelentkezési lap megküldése elektronikusan, .doc/.docx/.rtf formátumban a horvath.judit@pte.hu címre.
A jelentkezések beérkezési határideje 2017. május 22.

Ahol külön nem jelöljük, az adat kitöltése kötelező!
Jelentkező neve:

A személyazonosító igazolványban hivatalosan szereplő nevet kérjük megadni.

Doktori Iskola:

A felvételi felhívásban megadott pontos nevet kérjük beírni.

Doktori Program:

A felvételi felhívásban megadott pontos nevet kérjük beírni.

Mire jelentkezik:

- képzési és kutatási valamint kutatási és disszertációs szakaszra jelentkezem
A jelentős szakmai, tudományos tapasztalattal még nem rendelkezők 4+4 aktív félév
alatt készülnek fel a fokozatszerzésre. A halasztás lehetőségével a képzési szakaszban
több alkalommal is élhetnek, az egybefüggő halasztás időtartama nem haladhatja meg
a két félévet.

(Ikszelje a megfelelő
sorban!)

-

szakmai teljesítményem alapján csak kutatási és disszertációs szakaszra
jelentkezem
A komplex vizsga követelményeinek ismeretében csak azok válasszák, akik már jelentős
szakmai, tudományos tapasztalatra tettek szert. A szakasz max. négy aktív félévet
jelent, halasztani max. két félévet lehet.
kizárólag ösztöndíjas helyre jelentkezem, tudomásul veszem hogy helyhiány miatt
esetleg nem nyerek felvételt
Az ösztöndíjas helyek elosztására 2017. június 27-én kerül sor. Programonként 1-2
ösztöndíjas helynél többre nem lehet számítani, ezeket azok kaphatják, akik a képzési
és disszertációs szakaszra is jelentkeznek.
-

Finanszírozási forma:
(Ikszelje a megfelelő
sorban!)

-

ösztöndíjas helyre jelentkezem, de elfogadom ha helyhiány esetén önköltséges
finanszírozási formában folytathatom csak tanulmányaimat

-

kizárólag önköltséges finanszírozási formára jelentkezem

-

nem vettem részt korábban doktori képzésben

-

korábban már vettem részt doktori képzésben

Korábbi doktori
képzés adatai:

intézmény:
doktori képzés:

(Ikszelje a megfelelő
sorban, ill. értelemszerűen
töltse ki!)

aktív félévek száma:
ösztöndíjas (államilag támogatott) félévek száma:
megszerzett kreditek száma:
-

a 2017/2018. tanévben nem állok hallgatói jogviszonyban

-

a 2017/2018. tanévben hallgatói jogviszonyban állok

Párhuzamos
tanulmányok /
jelentkezések:
(Ikszelje a megfelelő
sorban, ill. értelemszerűen
töltse ki!)

intézmény:
képzés:
-

a 2017/2018. tanévre nem nyújtottam/nyújtok be máshová felvételi jelentkezést

-

a 2017/2018. tanévre nyújtottam/nyújtok be máshová felvételi jelentkezést
intézmény:
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képzés:
-

nem rendelkezem munkahellyel

-

rendelkezem munkahellyel

Munkahelyi adatok:
(Ikszelje a megfelelő
sorban, ill. értelemszerűen
töltse ki!)

munkahely:
munkakör:
munkaszerződés/kinevezés időtartama:
foglalkoztatás munkaideje:

Jelenlegi vezetéknév (és előnév, ha
van):

Személyazonosító okmányban szereplő adattal kérjük kitölteni.

Jelenlegi utónév:

Személyazonosító okmányban szereplő adattal kérjük kitölteni.

Születési vezetéknév (és előnév, ha
van):

Személyazonosító okmányban szereplő adattal kérjük kitölteni.

Születési utónév:

Személyazonosító okmányban szereplő adattal kérjük kitölteni.

Édesanyja születési vezetékneve:

Személyazonosító okmányban szereplő adattal kérjük kitölteni.

Édesanyja születési utóneve:

Személyazonosító okmányban szereplő adattal kérjük kitölteni.

Születési ország:
Születési megye:
Születési helység:
Születési dátum (év, hó, nap):

Év, hónap, nap sorrendben, számjegyekkel ebben a formában:
0000.00.00

Nem:

férfi/nő

Nemzetiség:
Állampolgárság:
Állampolgárság kezdete:
Családi állapot:

Az adat kitöltése nem kötelező.

Magyar állampolgár személyi
igazolványának száma:
Külföldi állampolgár útlevelének száma:
Állandó lakcím – ország:

A lakcímnyilvántartásban szereplő adatokat kérjük megadni.

Állandó lakcím – megye:
Állandó lakcím – irányítószám, helység:
Állandó lakcím – utca, házszám:
Értesítési cím – ország:

Azt a címet kérjük megadni, ahová a postai küldeményeket (pl. a felvételi
határozatot, tájékoztatókat, tanulmányai során a hivatalos leveleit) kapni
szeretné.

Értesítési cím – megye:
Értesítési cím – irányítószám:
Értesítési cím – helység:
Értesítési cím – utca (vagy más
közterület):

Értesítési cím – házszám, emelet, ajtó:
E-mail cím:

A kapcsolattartáshoz használni kívánt, rendszeresen nézett e-mail címét
adja meg.
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Telefonszám (vezetékes/mobil):

+ország hívószám, körzetszám, telefonszám folyamatos számsor
formájában, szóközök és egyéb írásjelek nélkül (pl.: +3672123456)

Adóazonosító jel:

Az adat megadása a jelentkezéskor nem kötelező, de ajánlott.(Felvétel
esetén kötelezően nyilvántartott adat.)

TAJ:

Az adat megadása a jelentkezéskor nem kötelező, de ajánlott.(Felvétel
esetén kötelezően nyilvántartott adat.)

Nemzetközi TAJ (külföldi
állampolgárnak):
1. Egyetemi/MA oklevél szakja:

Oklevél minősítése:

Minden adatot pontosan úgy kell beírni, ahogy azok az oklevélen
szerepelnek.
A félévben végzősöknek is kötelező a szakot és az intézményt
megadni.
Ha az adat az oklevélen nem szerepel, a Tanulmányi Osztály által
kiadott igazolás alapján kell beírni.

Kiállító intézmény neve:
Kiállítás dátuma (év, hó, nap):

Év, hónap, nap sorrendben, számjegyekkel ebben a formában:
0000.00.00

Oklevél száma:

MA okleveleknél a kereten belül feltüntetett egyedi azonosító,
régebbi egyetemi okleveleknél a jobb felső sarokban szereplő egyedi
azonosító.

Nyomtatvány száma:

MA okleveleknél a kereten kívül a papírra előre nyomtatott betűkből
és színes számsorból álló azonosító, régebbi egyetemi okleveleknél a
bal oldalra előre nyomtatott betűkből és számokból álló azonosító.

Még régebbi okleveleknél előfordulhat, hogy nyomdai sorszámuk
nincs, ez esetben a „nincs nyomtatványszám” bejegyzést kérjük.
1. Nyelvvizsga nyelve:

A nyelvvizsgák adatait a bizonyítvány alapján pontosan kell
kitölteni.

Nyelvvizsga típusa:
Nyelvvizsga foka:
Nyelvvizsga anyakönyvi száma:
Nyelvvizsga bizonyítvány száma:
Kiállítás dátuma (év, hó, nap):
Vizsgaközpont:
Egyéb megjegyzés (végzettség /
nyelvvizsga):
Tudományos publikációinak,
konferencia részvételeinek száma
összesen (db):

Ha a felsoroltakon kívül a felvételi szempontjából egyéb fontosnak
ítélt képzettséggel, nyelvismerettel rendelkezik, ide írhatja be.
Kérjük, a csak kutatási és disszertációs szakaszra jelentkezők különösen
nagy gondot fordítsanak erre a részre, de minden pályázónak fontos
kitöltenie.

megjelent szakcikk:
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recenzió:
előadás:
TDK dolgozat:
TDK helyezés:
Egyéb:

Minden, a felvétel szempontjából fontosnak ítélt közlendőt itt kérünk
részletezni.

A kidolgozni tervezett téma címe:
Témavezető(k):

A témavezető(k) nevét csak akkor tüntesse fel, ha ebben előzetesen már
megállapodtak.

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelentkezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
folyamatban lévő doktorjelölti jogviszonyom / fokozatszerzési eljárásom nincs, az elmúlt két
esztendőben sikertelen doktori eljárásom nem volt, öt éven belül doktori fokozatom visszavonására
nem került sor.
Keltezés helye, dátuma:
A jelentkezés csak akkor érvényes, ha mindkét eredeti példányon keltezés és aláírás szerepel.
………………………………….
a pályázó aláírása
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