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1. A DOKTORI ISKOLA PROFILJA ÉS SZERVEZETE
A 2000 óta működő Politikatudományi Doktori Iskola működését a MAB 2009/7/XII/2/ sz.
határozatával erősítette meg. 2014 során lezajlott a Doktori Iskola akkreditációjának
felülvizsgálata, amelynek során az Iskola a jelentősen megnehezített feltételeknek is sikeresen
megfelelt (MAB 2014/10/XIV/51/2/757. sz. határozata). 2012-ig a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kara számára is biztosította a doktori képzés kereteit. A Kar kiválása
után a Doktori Iskola programját újragondoltuk. 2013-tól a közszolgálati szakon végzett
hallgatók számára megnyitottuk az Iskola kapuit. Bár a politológus és a közgazdász végzettség
jelentős eltéréseket is tartalmaz megközelítésben, módszertanban, lexikális ismeretekben
egyaránt, a kutatott terület, a vizsgált társadalmi és intézményi szféra azonossága, a
problémalátás, a komparatív szemlélet hasonlósága, valamint a szakpolitikai elemzések azonos
hangsúlyozottsága miatt az együttműködés mégis természetes igény. Fontos, hogy megfelelő
szakmai fölkészültség és kutatási téma esetén más társadalomtudományi, esetleg humán
végzettségű érdeklődők iránt is nyitottak vagyunk.
Az oktatási program három részből áll. Az alapozó tárgyak elsősorban módszertani és
készségfejlesztő jellegűek. A törzstárgyak célja, hogy a doktoranduszok minél mélyebb és
megalapozottabb ismereteket szerezzenek az adott téma területéről, széles körű magyar és idegen
nyelvű irodalom alapján. Az uniós intézményrendszer és döntéshozatal alapos ismerete, pártok,
parlamenti és kormányzati rendszerek, filozófiai és politikaelméleti ismeretek, komparatisztika,
közgazdasági, államháztartási ismeretek tartoznak ide elsősorban. Végül az alternatív tárgyak
egyrészt az oktató számára adnak lehetőséget aktuális tudományos érdeklődésének tananyagba
illesztéséhez, oktatási innovációjához, ezzel is segítve a doktoranduszokat abban, hogy a
tudományterület legfrissebb, élő diszkussziójához a lehető legközelebb kerüljenek. A másik cél a
hallgató önálló kutatásának segítése. Ennek megfelelően az alternatív tárgyak összetétele változó,
illetve az egyes tárgyak címe általánosabb, nagyobb tartalmi rugalmasságot lehetővé téve.
A Politikatudomány Doktori Iskola vezetője Lánczi András, programigazgatója Balázs
Zoltán. A Doktori Iskola törzstagjairól, tanácsáról, szervezeti és működési szabályzatáról az
érdeklődő az Iskola honlapján tájékozódhat (http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=52830).
További fontos információk találhatók az Egyetemi Doktori Szabályzatban és a
Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács Ügyrendjében, amelyek a Budapesti Corvinus
Egyetem honlapjáról tölthetők le. Jelentkezés előtt föltétlenül ajánljuk e szabályok alapos
tanulmányozását.

2. FELVÉTELI ELJÁRÁS
A képzés az általánosan érvényes szabályozásnak megfelelően nappali képzés keretében folyik,
ezen belül lehet jelentkezni ösztöndíjas és nem ösztöndíjas (költségtérítéses) helyekre. A két
forma ugyanazokat a feltételeket és követelményeket takarja. A nappali képzést úgy szervezzük,
hogy a kurzusok két hétköznap délutánt foglaljanak le (az eddigi gyakorlatot követve várhatóan a
keddet és a csütörtököt).

a) Jelentkezés:
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A programra jelentkezhetnek, akik
 legalább jó minősítésű egyetemi diplomával rendelkeznek,
 legalább egy nyelvből középfokú vagy annál magasabb állami (vagy azzal
egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkeznek (preferáljuk az angol nyelvet),
 szakmai előéletük és terveik komoly kutatói elkötelezettséget mutatnak.
A jelentkezés határideje 2015. május 15.

b) Benyújtandó dokumentumok:
Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a Társadalomtudományi Területi
Doktori Tanács Irodáján (Bp. Fővám tér 8. II. 202., irodavezető: Csehné Nárai Szilvia). A
dokumentumokat szkennelt formában kérjük egy CD-n vagy DVD-n elektronikus formában is
benyújtani.
 kitöltött jelentkezési lap,
 az egyetemi oklevél másolata (az eredetit jelentkezéskor be kell mutatni),
 az egyetemi leckekönyv másolata (az eredetit jelentkezéskor be kell mutatni),
 szakmai önéletrajz,
 egy ajánlólevél a tudományterület ismert művelőjétől,
 nyelvvizsga bizonyítvány másolata (az eredetit jelentkezéskor be kell mutatni),
 publikációs jegyzék,
 a költségtérítéses (nem ösztöndíjas hallgatók) felvételéhez feltétlenül szükséges
munkahelyük nyilatkozata a munkaidő kedvezmény megadásáról, mert a kurzusok
nappali órarend szerint kerülnek megtartásra,
 egy 5-8 oldal terjedelmű írás, amely választható módon vagy
a) a jelentkező egy korábbi kutatásának vagy egyéb tudományos
teljesítményének eredményeit tartalmazza, vagy
b) a doktori programban kutatni kívánt témát mutatja be.
 két db saját névre megcímzett boríték.

c) Felvételi vizsga
A felvételi vizsga szóbeli. A politikatudományi szakon végzetteknél a magyar politikai rendszer
és az összehasonlító politológia tárgyköreit, az általános társadalomtudományi tájékozottságot és
a felvételiző kutatási elképzeléseit mérlegeljük. A közgazdálkodás és közpolitika szakon
végzetteknél a közpolitikai folyamat, közpolitika-elemzés és –értékelés ismeretanyagát, az
általános közgazdasági és alapvető politikai intézményi tájékozottságot, valamint a felvételiző
kutatási elképzeléseit mérlegeljük. Más szakról érkezők a két ismeretkör között választhatnak,
kutatási céljaiktól függően.
Az előbbi teljesítmények pontozásos értékelésén kívül pontozásos értékelés tárgya a
beadott kutatásról szóló írás (lásd fent), valamint a jelentkező korábbi szakmai életútja.
A felvételi vizsga időpontja június második fele, a felvételi döntésről július 15-ig minden
jelentkező írásbeli értesítést kap.
A felvételi vizsgára való felkészüléshez ajánlott könyvek:
Politológia vagy más társadalomtudományi, humán szakon végzetteknek:
 Gallai Sándor-Török Gábor szerk. Politika és politikatudomány. Aula, 2003.
 Bogdanor, V. Politikatudományi enciklopédia. Osiris, 2001
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 A politikai filozófiák enciklopédiája, Kossuth, 1994/2002
 Simon Hix, The Political System of the European Union, Palgrave, 2005.
 Robert Goodin és Hans-Dieter Klingemann (szerk.) A Poltikatudomány Új Kézikönyve,
Osiris, 2003.
A közgazdálkodás és közpolitika szakról érkezőknek:
 Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-ORAC
 D. Weimer, A.R. Vining: Policy Analysis: Concepts and practice, Pearson, 2011
 B. Guy Peters: The politics of bureaucracy. Routledge, 2001

3. A PROGRAM SZERKEZETE
A doktori program két szakaszból áll:
(a) Tanulmányi szakasz, amelynek során meghatározott számú kreditet kell a
doktorandusznak megszereznie. Krediteket a Doktori Iskola SZMSZ-ében meghatározott
módon és arányban kurzusok látogatásából, oktatómunkából, kutatási és publikációs
tevékenységből lehet szerezni.
(b) Fokozatszerzési szakasz: ennek során kell a doktorjelöltnek a disszertációt megírnia,
munkahelyi vitáját lefolytatnia és az értekezést megvédenie.

a) Tanulmányi szakasz
Az alábbi táblázat az oktatási program szerkezetét és a megszerezhető kreditértékeket ismerteti.
A tárgykínálat és az oktatói gárda változhat, a jogszabályok és a lehetőségek változásának
függvényében.
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A program kreditszabályzata
I.
rész : tanulmányi kreditek
A tárgyak minősítése: A (alapozó), T (törzs), V (választható).
Az alapozó tárgyak egységesen kötelezőek, a törzstárgyak közül négy, a választhatók közül öt fölvétele
kötelező (összesen 12 tárgy). Összesen 72 kreditet kell teljesíteni. A tárgykínálat változhat.

A tárgy
minősítése és
kreditértéke

’A’ félév

’B’ félév

’C’ félév

’D’ félév

ALAPOZÓ
(módszertani nyári és téli egyetemek alapozó térgyként 6 kredittel elszámolhatók)
Elméleti és módszertani megközelítések a politikatudományban I.
Felelős: Körösényi
András

A6

A6

Academic Writing
Felelős: Hajnal
György

Elméleti és módszertani megközelítések a politikatudományban II.
Felelős: Körösényi
András

Academic Writing
Felelős: Hajnal
György

TÖRZS

T6

T6

Demokrácia,
képviselet,
elszámoltathatóság
(Körösényi András)

Közép-és keleteurópai
demokráciák
(Gallai Sándor)

Kortárs politikai
filozófia (Felelős:
Lánczi András)

Pártok,
pártelemzések
(Várnagy Réka)

Összehasonlító
közigazgatás és
közpolitika (Hajnal
György)

Intézményi
elemzés: elmélet és
módszertan (Mike
Károly)

Közpolitikai
elméletek és
modellek
(Gajduschek
György)

Közösségi
gazdaságtan (Mike
Károly)

Közpolitikai
elemzés, értékelés
(Csengődi Sándor)

VÁLASZTHATÓ

V6

Játékelmélet,
alkalmazás (Pintér
Miklós)

Az átalakulás
politikai
gazdaságtana
(Gedeon Péter)

Kormányzati
döntéshozatal
(Gajduschek Gy)

V6

Változások a
magyar politikai
rendszerben (Török
Gábor)

Parlamentarizmus
Magyarországon
(Kurtán SándorVányi Éva)

Parlamenti
Választás-és
rendszerek
közvéleménykutatá
(Ilonszki Gabriella) s

V6

Politikaelmélet
(Balázs Zoltán)

Leo Strauss
szeminárium
(Lánczi András)
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b) Tudományos kutatómunka
Feltételek:
Az Iskola igyekszik a hallgatókat bevonni a tudományos kutatómunkába, aminek jól kiépített
intézményes keretei vannak. A Doktori Iskola intézményes tagsággal kapcsolódik a legrangosabb
kutatáscentrikus politikatudományi szervezethez, az ECPR-hoz (European Consortium for
Political Research). Az ennek keretében működő „graduate network” összefogja Európa doktori
képzési helyeit és érdeklődő hallgatóit. Az ECPR nemzetközi konferenciáin több hallgatónk
szerepelt már előadással (Essex, Nicosia, Budapest, Pisa, Barcelona, Potsdam, Dublin), és
részvételüket a továbbiakban is támogatjuk. Erős szakmai kapcsolataink vannak az MTA
Politikatudományi Intézetével, amely kutatási témákat és vezetést is ajánl. Ezekről a honlapon
keresztül tájékozódhat (kutatási témák: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=54296).
Hasonlóképpen jelentkezhetnek a hallgatók az ECPR nemzetközi módszertani nyári/téli
egyetemére, amelynek teljesítése az Iskolában kreditértékkel bír. Ezen kívül több különböző
témájú nyári egyetemen vettek már részt hallgatóink. A Politikatudományi Intézet kiépített és
rendszeres szakmai kapcsolatban áll a University of Glasgow-val. Több hallgató járt ott
tanulmányúton. A Doktori Iskola anyagilag kiemelten igyekszik támogatni doktoranduszainak
részvételét külföldi konferenciákon.
A Doktori Iskola törzstagjainak és oktatóinak nemzetközi kutatásaiban résztvevő
doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy külföldön is bemutassák eredményeiket. A
kutatómunka színvonalát minősíti, hogy számos (témavezetővel közös) publikáció és a
témavezetői irányításával készült publikáció jelent meg.
A közigazgatási, közpolitikai érdeklődésű hallgatóknak módja van bekapcsolódni a
Doktori Iskola hasonló kutatási profilú tagjainak részvételével zajló, magas presztízsű
nemzetközi összehasonlító kutatásokba (pl. FP7, European Concerted Research Action COST,),
illetve fontos magyar kutatási projektekbe (OTKA). A témavezetőkkel folytatott közös kutatás
eredményeként az eddigiekben is közös publikációk, konferencia előadások születtek (EGPA,
ECPR, NISPAcee).
2012-től a Doktori Iskola a lisszaboni New University of Lisbon-nal (Universidade Nova
de Lisboa) partnerségben Európai Doktorátus (Doctor Europaeus) cím megszerzését is lehetővé
teszi a hallgatói számára. A program keretén belül a partnerintézmények hallgatói meghatározott
időt töltenek el a társintézményben, ott folytatják kutató munkájuk egy részét társtémavezetéssel.
Végül fölhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a doktori iskola törzstagjainak kutatási
tématerületeit is érdemes áttekinteniük (www.doktori.hu). 

Az alapképzés folyamata
Minden doktorandusznak legkésőbb a második félév végéig meg kell határoznia azt a szűkebb
szakterületet, amelyen kutatásokat kíván végezni, illetve azt a témát, amelyről értekezését írni
akarja. A témavezetők személyét a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá. A témavezető
rendszeresen beszámoltatja a jelöltet kutatómunkája alakulásáról, a felmerült problémákról és
segítséget nyújt azok kezelésében. A témavezető évente beszámolót készít a Doktori Iskola
Tanácsa számára a jelölt munkájáról. A doktoranduszok munkáját a Tanács évente értékeli.
A kutatási téma akkor válik véglegessé, amikor az Iskola Doktori Tanácsa elfogadja a
hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretét tükröző, munkahipotéziseket tartalmazó részletes
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(kb. 5000 szó terjedelmű) kutatási tervet. Ezt legkésőbb a képzés harmadik félév elejére kell
benyújtani. A felsőbb éves doktoranduszok és doktorjelöltek kutatási fórum keretében
rendszeresen bemutatják kutatási eredményeiket.
Doktori szigorlat, abszolutórium, fokozatszerzési eljárás:
A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a hároméves (hat szemeszteres) tanulmányi
szakasz sikeres befejezése után (180 kreditpont, abszolutórium megszerzése) kérheti a
fokozatszerzési szakasz elindítását. Pozitív döntés esetén doktorjelöltté válik. A doktori szigorlat
letétele már a fokozatszerzési szakasz része. A Doktori Iskola a vizsgaidőszakokban tart
szigorlatokat, amelyek tárgyait és módszerét a szervezeti és működési szabályzat rögzíti.
A doktori disszertáció tervezete:
A fokozatszerzési eljárás második eleme a disszertációtervezet benyújtása és megvédése. Ennek
formája nyilvános ülés, úgynevezett műhelyvita. Disszertációtervezetet a doktori szigorlat
eredményes letétele után lehet benyújtani. A disszertációtervezetek tartalmi követelményeit a
szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A fokozatszerzési folyamatba kerülést követően a
jelöltnek egy éven belül be kell nyújtania a doktori értekezés tervezetét.
A doktori disszertáció:
A fokozatszerzési folyamatba kerülést követően a jelöltnek két éven belül be kell nyújtania
doktori értekezését. Fontos, hogy a tanulmányok kezdetétől számított 9 éve letelte előtt a
disszertációt meg kell védeni. A doktori értekezések tartalmi követelményeit illetően irányadó
elv, hogy a doktori disszertáció tartalmazzon új tudományos eredményeket. Az értekezésnek be
kell mutatni az adott tudományterület állását a vonatkozó szakirodalom feldolgozása és kritikai
elemzése révén. Az értekezésben meg kell jelölni, hogy milyen új tudományos eredményekkel
járul hozzá a mű a tudományterület fejlődéséhez.

4. A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE
A Doktori Iskola igyekszik tevékenységével minden területen a minőségi oktatást és a kutatási
feltételeket garantálni. A felvételi vizsga pontos feltételeinek meghatározásával igyekszünk a
jelöltek közül a legjobbakat kiválasztani. A tananyagot rendszeresen karbantartjuk, amelyet a
Doktori Iskola Tanácsa rendszeresen revideál. A doktoranduszok minden tárgyról írásos
értékelést készítenek. Az oktatók és kutatásvezetők évenkénti beszámolási kötelezettséggel
tartoznak a Doktori Iskola Tanácsának. A hallgatók tanulmányi munkáját folyamatosan
értékeljük. Minden tárgyat vizsga vagy más beszámoló zár. Igyekszünk hallgatóinkat a hazai s
nemzetközi szakmai közéletbe bevezetni. Követelményként állítjuk, hogy legalább egy hazai és
nemzetközi konferencián elfogadott előadással szerepeljenek, illetve egy nyári egyetemi vagy
egyéb részképzési programban vegyenek részt.
Támogatjuk a doktorjelöltek publikációs tevékenységét. Lehetőségeink szerint fejlesztjük
az infrastrukturális feltételeket. Az oktatási tevékenységet csak erre a célra fenntartott terem
szolgálja, a doktorandusz számára külön szoba, számítógépek és a könyvtári szolgáltatások állnak
a rendelkezésükre.
A felvételivel kapcsolatos kérdésekkel, személyes megkereséssel Ványi Évához lehet
fordulni: eva.vanyi@uni-corvinus.hu.
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Budapest, 2015. március 20.
Budapesti Corvinus Egyetem
Politikatudományi Doktori Iskola
Doktori Tanácsa
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