Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara PhD felvételi követelményei
1. A kari felvételi bizottság öt PhD fokozattal rendelkező tagját az intézetek delegálják. A
felvételi bizottság szavazati jogú tagjai: a Doktori Iskola vezetője, a Tudományági Doktori
Tanács vezetője, a doktori képzésért hivatalból felelős dékánhelyettes, valamint a
doktoranduszok választott képviselője. A testület elnöke a Tudományági Doktori Tanács
elnöke.
2. Az értékelés általános szempontjait a Miskolci Egyetem doktori képzésről és a doktori
(PhD) fokozatszerzésről szóló szabályzata és a jelentkezési felhívás tartalmazza. A kari
felvételi bizottság ezen belül a következő értékelési szempontokat követi:
a. Szakmai intelligencia
max. 35 pont
A) tanulmányi átlag a leckekönyv alapján
4,81-5
20 pont
4,51-4,80
15 pont
4,0-4,50
10 pont
3,99 és ez alatt
5
B) a szakmai intelligencia bizottsági megítélése max.
15 pont
b. Kutatómunkára való alkalmasság
max. 15 pont
A) a beadott munkaterv értékelése
10 pont
B) bizottsági értékelés az elbeszélgetés alapján
5 pont
c. Nyelvismeret
max. 25 pont
(A felvételhez kötelezően előírt egy középfokú, „C” típusú nyelvvizsgán túl)
A) két középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy egy felsőfokú
„C” típusú állami, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga
25 pont
B) egy középfokú „C” típusú, vagy egy „A” vagy „B” típusú
felsőfokú állami vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga
20 pont
C) középfokú „A” vagy „B” típusú állami nyelvvizsga
18 pont
D) alapfokú állami nyelvvizsga
12 pont
E) a bizottság által megállapított nyelvismeret vagy
egyetemi nyelvi záróvizsga
10 pont
d. Igazolt kezdeti tudományos/szakmai eredmények
max. 25 pont
A) Megjelent vagy megjelenésre igazoltan elfogadott
publikáció(k) (max.)
10 pont
(levelező tagozatra vagy egyéni képzésre jelentkezők esetén
max. 20 pont)
B) Tudományos Diákköri Tevékenység
- OTDK I.-III. helyezés vagy különdíj
20 pont
- helyi TDK I.-III. helyezés
15 pont
- részvétel helyi vagy OTDK konferencián vagy azzal egyenértékű
tudományos rendezvényen
10 pont
- opponencia helyi vagy OTDK konferencián
5 pont
- demonstrátori tevékenység
10 pont
- egyéb elismert tudományos tevékenység
5 pont
Levelező tagozatra vagy egyéni képzésre jelentkezők esetén:
Szakvizsga
Másoddiploma
Szakjogászi végzettség
Egyéb elismert szakmai tevékenység
max. 20 pont
3. A felvételi bizottság a felvételi részpontszámokról többségi szavazás alapján határoz.
Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnöke dönt.

