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KÖSZÖNTÔ

A Corvinus Doktori Iskolák (CDI) a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 
Magyarországi Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által akkreditált 
7 doktori iskolájának munkáját összehangoló szervezet. A BCE Szenátusa által  
2017–ben alapított Corvinus Doktori Iskolák elsôdleges feladata a doktori 
(PhD) képzés egységes adminisztrációjának mûködtetése, a minôségbiztosítási 
folyamatok nyomon követése, a képzés fejlesztését szolgáló innovációk 
koordinálása, a doktori iskolák közötti szinergiák kihasználásának elôsegítése. 
A Corvinus Doktori Iskolák szoros kapcsolatban áll az Egyetemi Doktori Tanáccsal 
(EDT) és az Egyetemi Doktori Irodával (EDI), alapvetôen ezen három szervezet 
szimbiózisa határozza meg a BCE–n zajló doktori képzés eredményességét. A CDI 
munkatársai nap mint nap azért dolgoznak, hogy a doktori képzésben résztvevô 
hallgatók minél nagyobb arányban jussanak el a PhD fokozat megszerzéséig, 
továbbá versenyképes tudásukkal a hazai és a nemzetközi tudományos élet sikeres 
szereplôivé váljanak.

Michalkó Gábor
Horváthné Krista Zsuzsa
Rostoványi Zsolt

WELCOME

Corvinus Doctoral Schools (CDS) is the organizational unit that is in charge of 
coordinating the work of the seven doctoral schools of the Corvinus University 
of Budapest (CUB) that have been accredited by the Hungarian  Accreditation 
Committee (HAC). The primary task of Corvinus Doctoral Schools established 
by the Senate of CUB in 2017 is to run the unified administration of the doctoral 
(PhD) programs, to monitor quality assurance, to coordinate innovative ideas 
targeting the development of programs and to help exploit synergies between 
the doctoral schools. Corvinus Doctoral Schools are in close contact with the 
University Doctoral Council (UDC) and the University Doctoral Office (UDO). 
In fact, the success of doctoral education at CUB depends on the symbiosis 
between these organizations. The colleagues working at the CDS make daily 
efforts to ensure that a growing number of students obtain the PhD degree and 
that owing to their competitive knowledge, students become performing players 
of the Hungarian and international scientific scene. 

Gábor Michalkó
Zsuzsa Krista  Horváthné

Zsolt Rostoványi
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BEVEZETÉS

A magyarországi tudományos utánpótlás–nevelés rendszere 1993–ban tért 
át az angolszász, PhD fokozattal záródó doktori képzésre, amely a Bolognai 
folyamathoz való csatlakozást követôen – az alap– és a mesterszakok mellett – a 
felsôoktatás harmadik, markáns kínálati elemét képezi.

A doktori képzés lényege a sikeres kutatóvá válásra való felkészülés, mindazon 
elméleti, módszertani és kommunikációs ismeretek elsajátítása, amelyek 
hozzájárulnak a doktori értekezés elkészítéséhez, a fokozatszerzéshez elôírt 
követelmények teljesítéséhez.

A doktori képzés ugyanakkor egy hosszabb szocializációs folyamat kezdete, 
a kutatói, oktatói létformába történô bevezetés meghatározó fázisa. 
A Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelôd intézményeiben eddig mintegy 
1500 hallgató szerzett PhD fokozatot és több százan vannak olyanok, akik 
folyamatosan dolgoznak a doktori értekezésük benyújtásának elôkészítésén.

Ez a tájékoztató füzet elsôsorban azoknak szól, akik 2016. szeptember 1. után az 
úgynevezett „új típusú” doktori képzésben kezdték meg tanulmányaikat, mindazon 
információkat tartalmazza, amely alapvetôen szükséges a Corvinus Doktori Iskolák 
világában való sikeres eligazodáshoz.

INTRODUCTION

In 1993, following Hungary’s adherence to the Bologna Process, the 
Anglo–American model of doctoral education ending with a PhD degree was 
introduced as a well–pronounced third cycle of higher education (the other two 
being the Bachelor and Master levels) that is to serve the education of future 
generations of scientists.

Doctoral education is  about getting prepared for a research career and thus offers 
an opportunity to acquire the theoretical, methodological and communication 
skills that are instrumental to writing the doctoral dissertation and to meeting the 
necessary requirements.

Doctoral education at the same time marks the beginning of a long 
process of socialization: it is a decisive phase in getting introduced to the 
academic form of life. Up to now around 1500 students have obtained 
a PhD degree at the Corvinus University of Budapest or one of its legal 
predecessors and there are several hundred students who are currently 
getting ready for the submission of their doctoral dissertation. This 
study guide is intended mainly for students who began their studies after 
1 September 2016 in the so–called „new type” of doctoral education. It contains 
all the basic information that is needed to find one’s way in the world of the 
Corvinus Doctoral Schools.
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A DOKTORI KÉPZÉS EGYETEMI RENDSZERE

THE SYSTEM OF DOCTORAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY

Egyetemi Doktori Tanács

University Doctoral Council

Corvinus Doktori Iskolák

Corvinus Doctoral Schools

Doktori Kabinet

Doctoral Cabinet

Egyetemi Doktori Iroda

University Doctoral Office

Általános és Kreatív 
Közgazdaságtan 
Doktori Iskola

Vezetô
programigazgató(k)
Doktori Iskola 
Tanácsa Titkárság

Doctoral School 
of General and 
Quantitative 
Economics

Head
Program Director(s)
Council of the 
Doctoral School
Secretariat

Gazdálkodástani 
Doktori Iskola

Vezetô
Programigazgató(k)
Doktori Iskola 
Tanácsa Titkárság

Doctoral School 
of Business and 
Management

Head
Program Director(s)
Council of the 
Doctoral School
Secretariat

Gazdaságinformatika 
Doktori Iskola

Vezetô
Programigazgató(k)
Doktori Iskola 
Tanácsa Titkárság

Doctoral School of 
Business Informatics

Head
Program Director(s)
Council of the 
Doctoral School
Secretariat

Nemzetközi 
Kapcsolatok 
Multidiszciplináris 
Doktori Iskola

Vezetô
Programigazgató(k)
Doktori Iskola 
Tanácsa Titkárság

International 
Relations 
Multidisciplinary 
Doctoral School

Head
Program Director(s)
Council of the 
Doctoral School
Secretariat

Politikatudományi 
Doktori Iskola

Vezetô
Programigazgató(k)
Doktori Iskola 
Tanácsa Titkárság

Doctoral School of 
Political Science

Head
Program Director(s)
Council of the 
Doctoral School
Secretariat

Szociológia Doktori 
Iskola

Vezetô
Programigazgató(k)
Doktori Iskola 
Tanácsa Titkárság

Doctoral School of 
Sociology

Head
Program Director(s)
Council of the 
Doctoral School
Secretariat

Társadalmi 
Kommunikáció 
Doktori Iskola

Vezetô
Programigazgató(k)
Doktori Iskola 
Tanácsa Titkárság

Doctoral 
School of Social 
Communication

Head
Program Director(s)
Council of the 
Doctoral School
Secretariat
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Corvinus Doktori Iskolák (CDI):

A Budapesti Corvinus Egyetemen zajló doktori képzéseket összehangoló 
ernyôszervezet. A CDI legfontosabb feladata a szakmai–tudományos tekintetben 
autonóm doktori iskolák eredményes mûködésének elôsegítése, a gördülékeny 
kommunikáció, az adminisztráció és a tanügy–igazgatási feladatok hatékony 
ellátása, a tudományos utánpótlás–nevelés versenyképességének biztosítása. 
Vezetôje a fôigazgató, aki egyben a Doktori Kabinet elnöke is. 

Doktori Kabinet (DK):

A doktori iskolák vezetôibôl, programigazgatóiból álló konzultatív testület. 
Ülésein elsôsorban a Corvinus Doktori Iskolákat érintô szabályozási, költségvetési 
és stratégiai kérdésekben foglal állást. Elôkészíti a soron következô Egyetemi 
Doktori Tanács ülését.

Egyetemi Doktori Iroda (EDI):

A doktori képzés adminisztrációját komplexen ellátó, ügyfélszolgálati és hivatali 
teendôket egyaránt végzô szervezeti egység. Többek között bonyolítja a doktori 
felvételi eljárás, a beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a komplex vizsga és a nyilvános 
PhD védés adminisztrációját. Hivatalos nyilvántartásokat vezet, okiratokat állít ki 
és igazolásokat nyújt.

Egyetemi Doktori Tanács (EDT):

A doktori képzésért felelôs legmagasabb szintû döntéshozó testület. Tagjait a 
doktori iskolák vezetôi, programigazgatói, delegált képviselôi és külsôs szakértôk 
alkotják. Szemeszterenként két alkalommal ülésezik, többek között dönt a doktori 
iskolai felvételrôl, nyilvános védések bírálóbizottságának összetételérôl és a PhD 
fokozat odaítélésrôl.

Doktori Iskola Tanácsa Titkárságok (DIT Titkárságok):

Az egyes doktori iskolák mûködését a törzstagok választotta tanácsok 
felügyelik, a titkárságok ezen testületek, valamint a doktori iskolák vezetôinek 
és programigazgatóinak adminisztrációs teendôit segítik. Bonyolítják az 
értekezéstervezet–vitát, befogadják a hallgatók pályázatait, koordinálják 
a kreditkérelmeket, az információnyújtás, a hallgatókkal, oktatókkal való 
kapcsolattartás elsô számú terepe. 

Corvinus Doctoral Schools (CDS): 

Umbrella organization coordinating doctoral programs at the Corvinus 
University of Budapest. The most important tasks of CDS are to facilitate the 
effective functioning of the professionally autonomous doctoral schools, to ensure 
smooth communication, efficient administration and educational management, to 
maintain the competitiveness of the education of future generations of scientists. 
CDS is headed by a Director General who is also the Chairman of the Doctoral 
Cabinet. 

Doctoral Cabinet (DC):

Consultative body composed of the Heads and Program Directors of the 
Doctoral Schools. It gives an opinion on  regulatory, budgetary and strategic 
matters related to the Corvinus Doctoral Schools. The Cabinet also prepares the 
upcoming meeting of the University Doctoral Council.

University Doctoral Office (UDO):

Organizational unit in charge of the administration of doctoral education overall, 
including both service centre activities and office functions, among others it deals 
with the administration of the doctoral admission procedure, registration, course 
registration, the comprehensive exam and the public PhD defence. It keeps 
official records, issues documents and certificates. 

University Doctoral Council (UDC):

The supreme decision making body responsible for doctoral education. It 
is comprised of the Heads, Program Directors of the Doctoral Schools, their 
delegates as well as external experts. The Council meets twice each semester and 
takes decisions on matters like admissions to doctoral schools, on the composition 
of the Evaluation Committees of public defences and on awarding the PhD 
degree.

Secretariats of the Council of Doctoral School (CDS Secretariats):

The operation of each doctoral school is supervised by a Council elected by the 
Core Members of the Doctoral School. The Secretariats provide administrative 
support to these bodies, as well as to the Heads and Program Directors of the 
Doctoral Schools. They are in charge of organizing the defence of the thesis 
proposal, handle applications from students, coordinate the administration of 
credit request forms, provide information, they also represent the main forum for 
liaising with students and lecturers. 
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A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI 
ISKOLÁI

A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolái a Magyar Felsôoktatási 
Akkreditációs Bizottság folyamatos monitoringja mellett az Oktatási Hivatal 
engedélyével mûködnek.

A képzés nyelve a magyar és az angol, a kurzusok többsége az egyre növekvô 
számú külföldi hallgatóra épülô nemzetköziesedési folyamat miatt angolul folyik.

A hét doktori iskolában megvalósuló képzés alapvetôen a 
társadalomtudományokhoz kötôdik, azonban a Gazdaságinformatika Doktori 
Iskola a mûszaki tudományokhoz sorolt ismereteket is közvetít. Minél 
mélyebbre fúrunk egy–egy doktori iskola megismerése során, láthatjuk, hogy 
a gazdálkodás– és szervezéstudományoktól, az informatikai tudományokon, a 
közgazdaságtudományokon, a politikaitudományokon, valamint a szociológiai 
tudományokon át egészen a média–és kommunikációs tudományokig 
rendkívül színes a kínálat tudományági palettája.

A képzés kizárólag nappali munkarend szerint zajlik, a  doktori iskolákban állami 
ösztöndíjas és önköltséges státuszú hallgatók tanulnak, de utóbbiak különbözô 
ösztöndíjakra pályázhatnak (például MNB Kiválósági Ösztöndíj, Stipendium 
Hungaricum Ösztöndíj).

A doktori iskolákat nemzetközi szinten is elismert professzorok vezetik, 
akik rendelkeznek az MTA doktora címmel, ôket programigazgatók és 
specializációvezetôk segítik.

A doktori iskolák tudományos autonómiával rendelkeznek, a különbözô egyetemi 
szabályzatok biztosította kereteken belül összeállítják a képzési programjukat 
(operatív tanterv), felkérik a hallgatók témavezetôit és meghatározzák a doktori 
fokozat megszerzésének sajátos feltételeit.

THE DOCTORAL SCHOOLS OF THE 
CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST

The doctoral schools of the Corvinus University of Budapest operate with a 
licence obtained from the Educational Authority under the constant monitoring 
of the Hungarian Accreditation Committee.

The language of education is Hungarian and English, with most of the courses 
held in English owing to the increasing number of foreign students and the 
internationalisation of the university.

The programs offered by the seven doctoral schools are essentially related 
to social sciences, the Doctoral School of Business Informatics however 
transmits knowledge in the field of engineering as well. The deeper we dig in 
the activities of the doctoral schools, the more we witness the wide range of 
the branches of science offered from management and organizational sciences 
through information, economic, political and sociological sciences to media and 
communication sciences.

The schedule of all doctoral programs is full–time. Students either benefit from 
state scholarship or finance their own studies. The latter, however, can apply 
for various grants (e.g. the MNB Scholarship of Excellence). The Heads of the 
Doctoral Schools are internationally renowned professors who hold a DSc and 
are assisted by Program Directors and Heads of Specialization.

The Doctoral Schools enjoy scientific autonomy: they define their educational 
program (curriculum) within the framework of the relevant university regulations, 
invite professionals to act as supervisors and specify the requirements of obtaining 
a doctoral degree.
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ÁLTALÁNOS ÉS KVANTITATÍV KÖZGAZDASÁGTAN DOKTORI 
ISKOLA

A doktori iskola tudományterülete: • Társadalomtudományok
A doktori iskola tudományága: • Közgazdaságtudományok
A doktori iskola vezetôje: •  Vincze János, az MTA doktora,

egyetemi tanár
A doktori iskola programigazgatója: •  Medvegyev Péter, kandidátus,

egyetemi tanár
A Doktori Iskola Tanácsának 
titkársági asszisztense: • Vajda Marianna
Elérhetôség: • E épület 217. szoba

• +36 1 482 5020
• akkdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=60138

Specializáció 
(specializációvezetô): •  Általános közgazdaságtan

(Vincze János)
•  Pénzügyi közgazdaságtan (Száz János)
•  Operációkutatás (Temesi József)
•  Intézményi közgazdaságtan

(Rosta Miklós)

DOCTORAL SCHOOL OF GENERAL AND QUANTITATIVE 
ECONOMICS

Discipline: • Social Sciences
Branch of science: • Economic Sciences
Head of Doctoral School: •  János Vincze DSc, professor
Program Director of Doctoral 
School: •  Péter Medvegyev CSc, professor
Secretariat of the Council of the 
Doctoral School: • Marianna Vajda
Contact information: • Building E Office 217

• +36 1 482 5020
• akkdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=60138

Specializations 
(Head of Specialization): •  General Economics (János Vincze)

•  Financial Economics (János Száz)
•  Operational Research (József Temesi)
•  Institutional Economics (Miklós Rosta)
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GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola tudományterülete: • Társadalomtudományok
A doktori iskola tudományága: •  Gazdálkodás– és

szervezéstudományok
A doktori iskola vezetôje: •  Michalkó Gábor, az MTA doktora, 

egyetemi tanár
A doktori iskola programigazgatója: •  Zsóka Ágnes, PhD, egyetemi tanár
A doktori iskola tanulmányi 
programigazgatója: •  Kazainé Ónodi Annamária, PhD,

egyetemi docens
A Doktori Iskola Tanácsának 
titkársági asszisztense: •  Gazsi Rebeka Dalma
Elérhetôség: •  E épület 267. szoba

•  +36 1 482 5591 
•  gdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=57865

Specializáció 
(specializációvezetô): •  Agrárközgazdaságtan (Tóth József)

•  Egészségügyi menedzsment
(Gulácsi László)

•  Fenntarthatósági menedzsment
(Csutora Mária)

•  Marketing (Simon Judit)
•  Stratégiai menedzsment (Szabó Lajos)
•  Szervezet– és vezetéselmélet

(Dobák Miklós)
•  Tevékenység és ellátási lánc 

menedzsment (Demeter Krisztina)
•  Turizmus (Michalkó Gábor)
•  Számvitel (Lukács János)
•  Üzleti kommunikáció (Bauer András)
•  Üzleti közgazdaságtan és 

vállalatgazdaságtan (Czakó Erzsébet)
•  Vállalati pénzügyek

(Berlinger Edina–Virág Miklós)
•  Viselkedési és döntési tudományok

(Zoltayné Paprika Zita)

DOCTORAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT

Discipline: • Social sciences
Branch of science: •  Management and organizational 

Sciences
Head of Doctoral School: •  Gábor Michalkó DSc,

professor
Program Director of Doctoral 
School: •  Ágnes Zsóka PhD, professor
Program Coordinator of Doctoral 
School: •  Annamária Kazai Ónodi PhD

associate professor
Secretariat of the Council of the 
Doctoral School: •  Rebeka Dalma Gazsi
Contact information: •  Building E  Office 267

•  +36 1 482 5591 
•  gdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=57865

Specializations
(Head of Specialization): •  Agricultural Economics (József Tóth)

•  Healthcare Management
(László Gulácsi)

•  Sustainability Management
(Mária Csutora)

•  Marketing (Judit Simon)
•  Strategic Management (Lajos Szabó)
•  Organization and Management Theory 

(Miklós Dobák)
•  Productions and Operations 

Management (Krisztina Demeter)
•  Tourism (Gábor Michalkó)
•  Accounting (János Likács)
•  Business Communication

(András Bauer)
•  Business and Corporate Economics

(Erzsébet Czakó)
•  Corporate Finance

(Edina Berlinger–Miklós Virág)
•  Behavioral and Decision Sciences

(Zita Zoltay Paprika)
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GAZDASÁGINFORMATIKA DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola tudományterülete: •  Mûszaki tudományok,
társadalomtudományok

A doktori iskola tudományága: •  Gazdálkodás– és
szervezéstudományok

•  informatikai tudományok
A doktori iskola vezetôje: •  Demeter Krisztina, az MTA 

doktora, egyetemi tanár
A doktori iskola programigazgatója: •  Kô Andrea, PhD, egyetemi tanár
A Doktori Iskola Tanácsának 
titkársági asszisztense: •  Arany Zsuzsanna
Elérhetôség: •  Sóház 121. szoba

•  +36 1 482 7462
•  gidi_phd@uni–corvinus.hu
•  https://uni–corvinus.hu/index.

php?id=58140

Specializáció 
(specializációvezetô): 

 
•  Információmenedzsment és üzleti 

informatika (Gábor András) 
•  Üzleti adatelemzés és modellezés

(Kô Andrea) 
•  Gazdaság–és társadalomstatisztikai 

elemzô (Cserháti Ilona) 
• Jövôkutatás (Nováky Erzsébet) 
•  Média és informatikai szabályozás 

alprogram (Balogh Zsolt). 

DOCTORAL SCHOOL OF BUSINESS INFORMATICS

Discipline: •  Engineering, Social Sciences
Branch of science: •  Management and Organizational 

Sciences
• Information Sciences

Head of Doctoral School: •  Krisztina Demeter DSc, professor
Program Director of Doctoral 
School: •  Andrea Kô PhD, professor
Secretariat of the Council of the 
Doctoral School: • Zsuzsanna Arany
Contact information: •  Sóház (Salt House) Office 121

•  +36 1 482 7462
•  gidi_phd@uni–corvinus.hu
•  https://uni–corvinus.hu/index.

php?id=58140

Specializations
(Head of Specialization): •  Information Management and

Business Informatics (András Gábor)
•  Data Analysis and Modelling

(Andrea Kô) 
•  Economic and Social Modelling

(Ilona Cserháti) 
• Futures Research (Erzsébet Nováky)
•  Media and Information Regulation

(Zsolt Balogh).
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS 
DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola tudományterülete: •  Társadalomtudományok
A doktori iskola tudományága: •  Közgazdaságtudományok,

politikatudományok
A doktori iskola vezetôje: •  Rostoványi Zsolt, az MTA doktora, 

egyetemi tanár
A doktori iskola programigazgatója: •  Benczes István, PhD,

egyetemi tanár
•  Kardosné Kaponyi Erzsébet,

PhD, egyetemi tanár
•  Marjainé Szerényi Zsuzsanna,

PhD, egyetemi tanár
A Doktori Iskola Tanácsának 
titkársági asszisztense:

•  Gyetvai Bianka
   C épület 423. szoba

Elérhetôség:
• +36 1 482 7346
• nkmdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=13837

Alprogram (alprogramvezetô): •  Világgazdasági (Benczes István)
•  Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok

(Kardosné Kaponyi Erzsébet)
•  Geopolitika

(Marjainé Szerényi Zsuzsanna)

INTERNATIONAL RELATIONS MULTIDISCIPLINARY 
DOCTORAL SCHOOL

Discipline: • Social Sciences
Branch of science: • Economic Sciences

• Political Sciences
Head of Doctoral School: •  Zsolt Rostoványi DSc, professor
Program Directors of the Doctoral 
School: 

•  István Benczes PhD, professor
•  Erzsébet Kardos Kaponyi PhD, 

professor
•  Zsuzsanna Marjai Szerényi PhD, 

professor
Secretariat of the Council of the 
Doctoral School:

•  Ms. Bianka Gyetvai, 
   Building C Office 423

Contact information:
• +36 1 482 7346
• nkmdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=13837

Subprograms 
(Director of Subprogram): •  World Economics (István Benczes)

•  International and Security Studies
(Erzsébet Kardos Kaponyi)

•  Geopolitics (Zsuzsana Marjai Szerényi)
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POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola tudományterülete: •  Társadalomtudományok
A doktori iskola tudományága: • Politikatudományok
A doktori iskola vezetôje: •  Körösényi András, az MTA 

doktora, egyetemi tanár
A doktori iskola programigazgatója: •  Balázs Zoltán, kandidátus,

egyetemi tanár
A Doktori Iskola Tanácsának 
titkársági asszisztense: • Rajnai Gergely
Elérhetôség: • C épület 423. szoba

•  +36 1 482 7348 
• pdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=52824

DOCTORAL SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE

Discipline: • Social Sciences
Branch of science: • Political Sciences
Head of Doctoral School: •  András Körösényi DSc, professor
Program Director of the Doctoral 
School: •  Zoltán Balázs CSc, professor
Secretariat of the Council of the 
Doctoral School: • Gergely Rajnai
Contact information: • Building C Office 423

•  +36 1 482 7348 
• pdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://www.uni–corvinus.hu/index.

php?id=52824
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SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola tudományterülete: •  Társadalomtudományok
A doktori iskola tudományága: • Szociológiai tudományok
A doktori iskola vezetôje: •  Lengyel György, az MTA doktora,

egyetemi tanár
A doktori iskola programigazgatója: •  Bartus Tamás, PhD,

egyetemi tanár
A Doktori Iskola Tanácsának 
titkársági asszisztense: • Rajnai Gergely
Elérhetôség: • C épület 423. szoba

•  +36 1 482 7348
• szdi_phd@uni–corvinus.hu
•  web.uni–corvinus.hu/szoc/phd 

TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola tudományterülete: •  Társadalomtudományok
A doktori iskola tudományága: •  Média–és kommunikációs 

tudományok
A doktori iskola vezetôje: •  Hadas Miklós, az MTA doktora,

egyetemi tanár
A doktori iskola programigazgatója: •  Sass Judit, PhD, egyetemi docens
A Doktori Iskola Tanácsának 
titkársági asszisztense:

•  Sebestény Judit
   C épület 307. szoba

Elérhetôség:
• +36 1 482 7399
• tkdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://portal.uni–corvinus.hu/?31561

DOCTORAL SCHOOL OF SOCIOLOGY

Discipline: •  Social Sciences
Branch of science: • Sociological Sciences
Head of Doctoral School: •  György Lengyel György DSc,

 professor
Program Director of Doctoral 
School: • Tamás Bartus PhD, professor
Secretariat of the Council of the 
Doctoral School: • Gergely Rajnai
Contact information: • Building C Office 423

•  +36 1 482 7348
• szdi_phd@uni–corvinus.hu
•  web.uni–corvinus.hu/szoc/phd

DOCTORAL SCHOOL OF SOCIAL COMMUNICATION

Discipline: • Social Sciences
Branch of science: •  Media and Communication 

Sciences
Head of Doctoral School: •  Miklós Hadas, DSc, professor
Program Director of Doctoral 
School: •  Judit Sass, PhD, associate professor
Secretariat of the Council of the 
Doctoral School:

•  Ms. Judit Sebestény
   Building C Office 307

Contact information:
• +36 1 482 7399
• tkdi_phd@uni–corvinus.hu
•  http://portal.uni–corvinus.

hu/?31561
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THE STRUCTURE OF DOCTORAL EDUCATION

Education and 
research phase

Research and 
dissertation phase

Semester 1 2 3 4

C
om

prehensive exam

5 6 7 8

A
bsoltutorium

 (final certificate)

+1
(9)

+1
(10)

D
eadline for subm

itting
dissertation 

T
he final deadline for subm

itting 
dissertation m

ay be extended by tw
o 

sem
esters in cases of special equity*

Credit 
requirement

60

120

240

Remark Passive semester 
not possible

Maximum 2 passive 
semesters

* Only in cases specified in 
Section 45. § (2) of the Higher 
Education Act

A DOKTORI KÉPZÉS SZERKEZETE

Képzési és kutatási 
szakasz

Kutatási és 
disszertációs szakasz

Félév 1 2 3 4

K
om

plex vizsga

5 6 7 8

A
bszolutórium

+1
(9)

+1
(10)

A
 disszertáció benyújtásának végsô 

idôpontja

K
ülönös m

éltányosságból +
2 félévvel 

m
eghosszabbítható a disszertáció 

benyújtásának végsô idôpontja*

Kreditelvárás

60

120

240

Megjegyzés Nincs passzív 
félév lehetôség

Maximum 2 passzív 
félév lehetôség

* Kizárólag a Nftv. 45. § (2) 
bekezdésben szabályozott 
esetekben

Értekezéstervezet 
benyújtása

Submission of thesis 
proposal

Disszertáció 
benyújtása

Submission 
of final 

dissertation
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AZ ELSÔ LÉPÉSEK

Beiratkozás:
Az Egyetemi Doktori Iroda munkatársai a Neptun rendszerben rögzítik a személyi 
adatokat, ellenôrzik a korábbi tanulmányokkal, végzettségekkel kapcsolatos 
dokumentumokat (ezeket eredetiben be kell mutatni).

Fontos tudnivaló: A tanulmányok során elsôsorban a hallgatók Neptun 
rendszerben rögzített email címe a kommunikációs csatorna, ezért ha a hallgató 
email címe megváltozik, saját érdekében haladéktalanul jelezze az Egyetemi 
Doktori Irodán.

Tantárgyfelvétel:
A beiratkozást/bejelentkezést követôen a hallgató a Neptun rendszeren keresztül 
saját maga veszi fel az operatív tanterv szerint az adott szemeszterben esedékes 
kurzusait, a kötelezô, a kötelezôen választandó és a szabadon választható tárgyakat.

Fontos tudnivaló: A doktori iskolák titkársági asszisztensei szükség esetén 
segítséget nyújtanak a hallgatóknak a tárgyfelvételben.

Témavezetô választás:
A témavezetô a doktori képzés során kulcsfontosságú szerepet játszik a 
hallgató elômenetelének sikerében. A doktori iskolák többségében már a 
felvételi eljárás folyamatában körvonalazódik a témavezetô személye (mentor 
témavezetô), de a kapcsolat véglegesítésére csak a Doktori Iskola Tanácsának 
ôszi ülésén kerül majd sor. 

Fontos tudnivaló: A hallgató már a képzés kezdetén törekedjen a (mentor) 
témavezetôvel intenzív kapcsolatot kialakítani, amennyiben még nincs 
témavezetôje, minél elôbb vegye fel a kapcsolatot a doktori iskola vezetôségével, 
a legmegfelelôbb személy megtalálása és a munka megkezdése érdekében.

Adatbázisokba való belépés:
A kommunikációhoz, online adatbázisokhoz (Neptun, intranet, könyvtár) 
való hozzáféréshez elengedhetetlen a Cusman–kód és jelszó beszerzése, a 
doktori hallgatók név@uni–corvinus.hu formátumú emailt is igényelhetnek. 
A doktori.hu adatbázisba az Egyetemi Doktori Iroda viszi fel a hallgatókat, 
azonban az MTMT–ben (Magyar Tudományos Mûvek Tára) minden hallgatónak 
magának KÖTELEZÔ a regisztráció

Fontos tudnivaló: Az MTMT használatáról a könyvtárosok adnak információt.

THE FIRST STEPS

Registration:
Colleagues at the University Doctoral Office record in the Neptun system 
students’ personal data, check documents and degrees related to previous studies 
(the originals must be presented).

Importatnt: During the program the student’s e–mail address featured in the 
Neptun system is the most widely used  communication channel. Therefore 
if a student’s e–mail address changes, he or she should immediately notify the 
University Doctoral Office. 

Course Registration:
Following registration the student should himself/herself register in the Neptun 
system for the courses i.e. the compulsory, compulsory elective and elective 
subjects prescribed for the given semester in the curriculum.

Important: If needed, colleagues at the University Doctoral Office can help 
register for courses.

Choosing a supervisor:
The supervisor is key to the successful advancement of students. In most of the 
Doctoral Schools the person of the supervisor emerges during the admission 
process (mentor supervisor), the supervisor however is not finalized before the 
first meeting of the Council of the Doctoral School. 

Important: The student should seek to establish an intensive relationship with the 
supervisor (mentor) from the very outset. If he/she does not have a supervisor yet, 
it is advisable to get in touch with the management of the relevant Doctoral School 
without delay to identify the most suitable person and to be able to start working 
together.

Access to databases:
obtaining the so–called Cusman username and password is indispensable for 
communication and access to databases (Neptun, intranet, library). Doctoral 
students may also request an email address with the following format: name@
uni–corvinus.hu. Students are registered in the doktori.hu database by the 
University Doctoral Office. Registration in MTMT (Hungarian National Scientific 
Bibliography) , by contrast, should be done by the student himself/herself.

Important: foreign students are assisted in this exercise by the librarian indicated 
by the Doctoral School.
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EDUCATION AND RESEARCH PHASE 
(SEMESTERS 1–4)

In the four–semester 
education and research phase 
students essentially take part 
in the courses as set out in the 
curriculum (study credits), are 
involved in teaching (teaching 
credit), conduct research 
and publish (research and 
publication credits), as well as 
take the comprehensive exam.

Study credits*:
In exchange for attending the compulsory, compulsory elective and elective courses 
(in some cases so–called seminars in blocks) and for meeting the requirements set 
by the lecturer.

Teaching credits**:
In exchange for holding a course/courses featured in Neptun as a lecturer or 
performing educational assistance activities in at least one timeslot.

Research and publication credits**:
in exchange for independent research work (for instance drafting the research 
proposal, compiling bibliographies, building databases),  as well as publicaton 
activities as confirmed by MTMT records. 

* 60 credits should be obtained each academic year! The maximum number of 
credits that can be obtained per academic year is 70.

**The manner in which credits are acquired and the value of obtainable credits 
can vary by doctoral school. Detailed information is available in the rules of each 
doctoral school.

A KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ 
(1–4. FÉLÉV)

A négy féléves képzési és 
kutatási szakaszban a hallgató 
alapvetôen az operatív 
tantervben elôírt kurzusokon 
vesz részt (tanulmányi kredit), 
közremûködik az oktatásban 
(oktatási kredit), kutatómunkát 
végez és publikál (kutatási és 
publikációs kredit), valamint 
komplex vizsgát tesz.

Tanulmányi kredit**:
A kötelezô, a kötelezôen választandó és a szabadon választható kurzusok 
(esetenként úgynevezett blokk szemináriumok) látogatásával, az oktató által 
elôírt követelmények teljesítése.

Oktatási kreditek**:
A Neptunban rögzített kurzus(ok) oktatóként történô megtartása, vagy legalább 
egy idôsávnyi oktatást segítô tevékenység.

Kutatási és publikációs kredit**:
önálló kutatómunka végzése (például kutatási terv elkészítése, szakirodalmazás, 
adatbázis–építés), ezen felül igazolt, az MTMT–ben rögzített publikációs 
tevékenység.

*Tanévenként 60 kreditet kötelezô teljesíteni! Tanévenként maximum 
70 kredit szerezhetô.

**A kreditek megszerzésének módja és a megszerezhetô kreditek értéke doktori 
iskolánként eltérô lehet, ezekrôl bôvebben az adott doktori iskola SZMSZ–ébôl 
lehet tájékozódni

Kredittáblázat

típus minimum maximum

tanulmányi 40 60

oktatási 1 idôsáv 20

kutatási és 
publikációs 40 nincs meghatározva

összesen 120*

Egyéb, nem 
kreditértékû 
kötelezettség

évente legalább egy értekezéstervezet vitán és 
egy nyilvános doktori értekezés védésen kötelezô 

a részvétel 

Table of credits
type minimum maximum
study 40 60
teaching 1 timeslot 20
research and 
publication 40 not defined

total 120*
Other 
requirements 
for which 
no credit is 
awarded

Obligation to participate in at least one thesis 
proposal defence and one public doctoral 

dissertation defence per year.
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A KOMPLEX VIZSGA (4. FÉLÉV VÉGÉN)

A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszt (1–4. félév) lezáró megmérettetés. 
A vizsgázónak elsôsorban azt kell igazolnia, hogy az elsajátított elméleti, módszertani 
ismeretekre, a megszerzett kutatói készségekre megnyugtatóan építhetôk a kutatási 
és disszertációs szakasz (5–8. félév) elvárásai. A komplex vizsga nyilvános, két 
ismeretterületet felölelô elméleti és egy beadandó írásmûre épülô, szakmai vitára 
lehetôséget biztosító prezentációs részekbôl áll.

A komplex vizsgán való részvétel feltételei:
•  120 kredit teljesítése;
•  Idegen nyelvi követelmények teljesítése;
•  Beadandó dolgozat (20–30 oldalas értekezés);
•  Témavezetôi értékelés/vélemény;
•   Igazolás értekezéstervezet-vitán,

és disszertációs védésen való részvételrôl;
•  MTMT adatlap;
•   MTA listás folyóiratcikk

(doktori iskola specifikus).

THE COMPREHENSIVE EXAM (AT THE END 
OF THE 4TH SEMESTER)

The comprehensive exam is a milestone that should be reached at the end of the 
education and research phase (semesters 1–4). The examinee should primarily give 
evidence of his/her preparedness for the research and dissertation phase (semesters 
5–8) considering his/her acquired theoretical, methodological skills and research 
abilities. The comprehensive exam is public and consists of a theoretical part 
covering two fields of knowledge as well as a presentation part that is based on a 
submitted written piece of work. It also serves as an opportunity for discussion.

Conditions for taking the comprehensive exam:
•  Obtaining 120 credits;
•  Meeting foreign language requirements;
•  Submitted written piece (20–30 pages);
•  Supervisor’s evaluation/opinion;
•   Proof of attendance thesis proposal defence and 

public defence;
•  MTMT datasheet;
•   Scholarly article in a journal listed by MTA

(requirements vary by doctoral school).
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A KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS SZAKASZ 
(5–8. FÉLÉV)

A kutatási és disszertációs szakaszban (5–8. félév) a hallgató intenzív kutatómunkát 
végez, kutatási eredményeit magas színvonalú kiadványokban publikálja, elkészíti 
a munkahelyi vitára az értekezéstervezetét és azt a Bíráló Bizottság elôtt megvédi. 
A kutatási és disszertációs szakasz a nyolcadik aktív félév végén abszolutóriummal 
zárul, amelynek feltétele a 240 kredit teljesítése.

Kredittáblázat

típus minimum maximum

oktatási 0 20

kutatási és publikációs 100, amelybôl minimum 
40 publikációs kredit

értekezéstervezet– vita 0 20

összesen 120*

*Tanévenként 60 kreditet kötelezô teljesíteni!

RESEARCH AND DISSERTATION PHASE 
(SEMESTERS 5–8)

During the research and dissertation phase (semesters 5–8) the student performs 
intensive research work, publishes his/her research findings in quality journals, 
prepares the thesis proposal and defends it before the Evaluation Committee. The 
research and dissertation phase ends with the absolutorium at the end of Semester 
8, which is subject to obtaining 240 credits. 

Table of credits

type minimum maximum

teaching 0 20

research and publication
100 out of which at least 
40 should be publication 

credits

thesis proposal defence 0 20

total 120*

*60 credits should be obtained in each semester!
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THE DEFENCE OF THE THESIS PROPOSAL

The thesis proposals serves as the preliminary documentation of the student’s 
preparedness and aptitude as a researcher. The defence of the thesis proposal 
may only take place after the successful passing of the comprehensive exam as 
well as the registration and approval of the student’s publications in MTMT. The 
thesis proposal must be defended publicly before a committee appointed by the 
Council of the Doctoral School. The thesis proposal is evaluated in advance by 
two independent opponents. The student must convince the committee with a 
presentation and professional  arguments  about his/her ability to develop the 
proposal into a final dissertation within reasonable time. If successful, a thesis 
proposal defence may be worth 20 credits.

AZ ÉRTEKEZÉSTERVEZET–VITA

A hallgató értekezéstervezete kutatói felkészültségének és alkalmasságának 
elôzetes dokumentálása. Az értekezéstervezet megvédésére kizárólag a komplex 
vizsga sikeres letétele és a hallgató publikációinak az MTMT–ben való rögzítése 
és jóváhagyása után van lehetôség. Az értekezéstervezetet nyilvánosan, a 
Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt bírálóbizottság elôtt kell megvédeni. 
Az értekezéstervezetet két független opponens elôzetesen értékeli, a vitán 
prezentációval és szakmai érvekkel kell a bizottságot meggyôzni arról, hogy 
az értekezés belátható idôn belül nyilvános védésre alkalmassá fejleszthetô. 
A sikeresen záródó értekezéstervezet–vitáért 20 kredit adható.
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PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL 
DISSERTATION

The doctoral dissertation is a piece of work 
written by the student under the instructions of 
the supervisor(s) proving that he/she is capable 
of solving independently a scientific problem that 
is commensurable with the requirements of the 
PhD degree. One of the indispensable requisites 
of the dissertation is the thesis summary featuring 
the new scientific findings in a separate booklet. 
The doctoral dissertation is evaluated publicly by 
2 (or 3) opponents and should be defended publicly 
before an Evaluation Committee. The decision on 
awarding the PhD degree is taken by the University 
Doctoral Council:

Key criteria for obtaining a PhD degree:
•   Successful comprehensive exam;
•   Successful defence of the thesis proposal;
•   240 credits (absolutorium);
•   Fulfilment of foreign language requirements;
•   Fulfilment of publication requirements;
•  Successful defence of the doctoral dissertation.

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS NYILVÁNOS VÉDÉSE

A doktori értekezés a témavezetô(k) irányítása 
mellett a hallgató által  készített írásmû, amellyel 
bizonyítja, hogy a PhD fokozat követelményeihez 
mért tudományos feladatot képes önállóan 
megoldani. Az értekezés elengedhetetlen kelléke a 
tézisfüzet, amely az új tudományos eredményeket 
önállóan mutatja be. A doktori értekezést 
2 (vagy 3) opponens értékeli és nyilvánosan, 
bírálóbizottság elôtt kell megvédeni. A PhD 
fokozat odaítélésérôl az Egyetemi Doktori 
Tanács dönt.

A PhD fokozat megszerzésének legfontosabb feltételei:

•  A komplex vizsga sikeres letétele;
•  Sikeres értekezéstervezet–vita;
•  240 kredit (abszolutórium) megszerzése;
•  Idegen nyelvi követelmények teljesítése;
•  Publikációs követelmények teljesítése;
•  A doktori értekezés sikeres megvédése.
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KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, ADMINISZTRÁCIÓS ÉS 
EGYÉB DÍJAK

A 2019/2020. tanév díjtételei
a Budapesti Corvinus Egyetem magyar nyelvû PhD képzésében

Teljes díj* Kedvezményes díj**

Doktoranduszok által fizetendô díjak HUF HUF

Költségtérítés/félév magyar nyelvû képzés 320 000 –

Költségtérítés/félév angol nyelvû képzés 320 000 + 340 000 
idegen nyelvi hozzájárulás

340 000 
idegen nyelvi hozzájárulás

Költségtérítés/félév harmadik országbéli 
állampolgárok EUR 3 200 EUR 3 200

Költségtérítés késedelmes fizetése 10 000 –

Külön eljárás alapdíja 10 000 10 000

Késedelmes regisztráció 10 000 10 000

Kredit–túllépési díj (kreditenként) 10 000 10 000

Doktorjelöltek által fizetendô díjak HUF HUF

Egyéni felkészülésre jelentkezés díja 31 600 31 600

Egyéni felkészülési program részvételi díja 195 000 195 000

Szigorlat/komplex vizsga díja 24 500 12 250

Értekezés–tervezet védési díja 41 000 20 500

Értekezés védési díja 64 500 32 250

PhD oklevél kiállítás díja 37 000 32 250

Általános díjtételek

Szervezett képzés felvételi eljárási díja 9 000 9 000

Külföldi tudományos fokozat honosítási 
díja 76 000 76 000

*Teljes díj: az önköltséges/költségtérítéses hallgatókra vonatkozik 
**Kedvezményes díj: az állami ösztöndíjas/egyéb ösztöndíjas hallgatókra vonatkozik

TUITION, ADMINISTRATIVE AND 
OTHER FEES

Fees in the 2019/2020 academic year

Type of fee Full fee 
HUF

Reduced fee 
HUF

Tuition fee/semester Hungarian-language 
program 320 000 –

Tuition fee/semester English-language 
program

320 000 + 340 000 
foreign language contribution

340 000 
foreign language contribution

Tuition fee/semester for third country 
citizens EUR 3 200 EUR 3 200

Penalty for late payment of tuition fee HUF 010 000 –

Basic fee of special procedure HUF 010 000 HUF 010 000

Penalty for late registration HUF 010 000 HUF 010 000

Penalty for credit overdraft/credit HUF 010 000 HUF 010 000

Application fee for structured programs HUF 009 000 HUF 009 000

Fee of admission through individual 
preparation HUF 031 600 HUF 031 600

Participation fee in individual program HUF 195 000 HUF 195 000 

Fee of comprehensive exam HUF 024 500 HUF 012 250

Fee of defence of thesis proposal HUF 041 000 HUF 020 500

Fee of defence of final thesis HUF 064 500 HUF 032 250

Fee of naturalization of foreign degrees HUF 076 000 HUF 076 000

Fee of issuing Latin ornamental  
certificate HUF 020 000 HUF 020 000

General fees

Admission fee applicable to organized 
education HUF 9 000 HUF 9 000

Fee for the naturalization of a foreign 
degree HUF 76 000 HUF 76 000

*Full fee: applicable to self–financing students
**Reduced fee: applicabe to students with state scholarship
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ÖSZTÖNDÍJAK, PÁLYÁZATI LEHETÔSÉGEK

Tudományos konferencián való részvétel:
A hallgatóknak lehetôségük van a képzésük során megszületô új tudományos 
eredményeiket hazai és nemzetközi konferenciákon bemutatni, amelyhez a 
rendelkezésre álló keretösszegen belül és a feltételek maradéktalan teljesülése 
esetén a doktori iskolájuktól pályázati úton igényelhetnek támogatást.

Meghirdetés: folyamatos az adott doktori iskola erôforrásai függvényében

Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíjai:
Az EMMI által különbözô kategóriákban meghirdetésre kerülô ösztöndíj célja, 
hogy anyagi támogatást nyújtson a legkiválóbb doktori iskolai hallgatóknak 
kutatásaik zavartalan lebonyolítása, értekezésük magas színvonalú elkészítése 
érdekében.

Meghirdetés: EMMI hivatalos honlapján a tavaszi szemeszterben

MNB kiválósági ösztöndíj:
Elsôsorban a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 
hallgatói számára meghirdetésre kerülô ösztöndíj.

Meghirdetés: adott doktori iskola honlapján 

Külföldi tanulmányút ösztöndíj:
A hallgatók 1–3 hónapos idôtartamra bármely ôket fogadó külföldi egyetemhez 
vagy kutatóintézethez kötôdôen folytathatnak a doktori értekezésük elkészítését 
elôsegítô kutatásokat. Az utazási és tartózkodási költségeket csak részben fedezô 
ösztöndíjat pályázati úton lehet elnyerni a doktori iskolák Neptun rendszerben 
meghirdetett felhívása alapján.

Meghirdetés: alkalmanként a Neptun rendszeren keresztül az adott doktori iskola 
erôforrásai függvényében

SCHOLARSHIPS, GRANTS

Participation in conferences abroad:
Students have the opportunity to present their new scientific findings achieved 
during the doctoral program at conferences in Hungary and abroad. In case there 
is an available budget and the requirements are fully met, students may request 
support from their doctoral school through application. 

Call published: on a continuous basis subject to the financial resources of the 
doctoral school

Grants by the New National Excellence Program (ÚNKP):
The aim of the grants offered by the Ministry of Human Capacities in various 
categories is to provide financial support to the most outstanding students of the 
doctoral schools in order to enable them to conduct research undisturbed and to 
prepare a high–quality dissertation. 

Call published: on the website of the Ministry in the spring semester

MNB Scholarship of Excellence:
The aim of this grant is to support research in selected areas

Call published: on the website of the relevant doctoral school

Grant for study visits abroad:
Students may conduct research during  a period of 1–3 months at any university 
or research institute hosting them to facilitate the preparation of their doctoral 
dissertation. The grant which only partially covers travel and accommodation 
costs may be accessed through an application submitted in response to a call 
published by the doctoral school in the Neptun system.

Call published: from time to time through the Neptun system, subject to the 
financial resources of the doctoral schools
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ADMINISTRATION OF DOCTORAL MATTERSDOKTORI ÜGYINTÉZÉS

EGYETEMI DOKTORI 
IRODA

Beiratkozás

Jogviszony–igazolás

Kreditigazolás kiállítása

Pályázatok 
benyújtása

Jelentkezés komplex 
vizsgára

Doktori értekezés  
nyilvános védésre történô 

benyújtása
Értekezéstervezet 

leadása

Oktatási kreditkérelem 
benyújtása

Neptunban szereplô adatok 
naprakészen tartása

Doktori Iskola
Tanácsához kérelmek 

befogadása

Diákönkormányzat–
választás segítése

Témavezetôvel kapcsolatos 
ügyintézés

Kutatási és publikációs 
kreditkérelem benyújtása

Oktatási, kutatási és 
publikációs kreditek 

rögzítése a Neptunban

DOKTORI ISKOLA TANÁCSA 
TITKÁRSÁGA

UNIVERSITY DOCTORAL 
OFFICE

Registration 

Student status certificates

Credit certificates

Sumbitting 
applications

Registration for the 
comprehensive exam

Submitting doctoral 
dissertations for 

the final thesis defence

Submitting thesis 
proposals

Submitting study credit 
requests

Updating data in the 
Neptun system

Submitting requests to the 
Council of the Doctoral 

School

Assistance in the Election of the 
Student Council

Administration related to 
Supervisors

Submitting research and 
publication credit requests

Registration of research, 
teaching and publication 

credits in Neptun 

SECRETARIAT OF DOCTORAL 
SCHOOL
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A CDI SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSAI

Kurzus Kurzusgazda

Advanced level methodology: Critical Metaphor Analysis TKDI

New challenges in theory of Conceptual Metaphor TKDI

Scientific Writing II. SZDI

Advances in social network analysis SZDI

Organizational Research Methods SZDI

Economic sociology of globalization SZDI

Making and writing case studies SZDI

Deliberative Research SZDI

Digital sociology SZDI

Human rights studies NKMDI

Soviet–Russian geopolitics NKMDI

Central European civilization studies NKMDI

Regional geography and economy of the European countries NKMDI

Institutional Economics NKMDI

Economics of European integration NKMDI

Regionalism and Inter–Regionalism in International Relations NKMDI

Forming national and European policies in practice NKMDI

Varieties of capitalisms: Development states and beyond NKMDI

Post–WWII patterns of the US economy NKMDI

Econometrics II. GDI

Communication development GDI

Quantitative Finance GDI

Developing research concepts and models GDI

Taxation of Multinational Groups GDI

Felsôoktatás és oktatói–kutatói karrierpálya GDI

Globalisation and future GIDI

Knowledge management GIDI

Meta–theory and meta–analysis GIDI

Algorithmic mechanism planning GIDI

Metaheuristic algorithms and their application GIDI

Research methodology GIDI

Recommendation systems GIDI

IT Controlling GIDI

ELECTIVE COURSES OFFERED BY CDS

Course Host Doctoral School

Advanced level methodology: Critical Metaphor Analysis Social Communication

New challenges in theory of Conceptual Metaphor Social Communication

Scientific Writing II. Sociology

Advances in social network analysis Sociology

Organizational Research Methods Sociology

Economic sociology of globalization Sociology

Making and writing case studies Sociology

Deliberative Research Sociology

Digital sociology Sociology

Human rights studies International Relations

Soviet–Russian geopolitics International Relations

Central European civilization studies International Relations

Regional geography and economy of the European countries International Relations

Institutional Economics International Relations

Economics of European integration International Relations

Regionalism and Inter–Regionalism in International Relations International Relations

Forming national and European policies in practice International Relations

Varieties of capitalisms: Development states and beyond International Relations

Post–WWII patterns of the US economy International Relations

Econometrics II. Business and Management

Communication development Business and Management

Quantitative Finance Business and Management

Developing research concepts and models Business and Management

Taxation of Multinational Groups Business and Management

Felsôoktatás és oktatói–kutatói karrierpálya Business and Management

Globalisation and future Business Informatics

Knowledge management Business Informatics

Meta–theory and meta–analysis Business Informatics

Algorithmic mechanism planning Business Informatics

Metaheuristic algorithms and their application Business Informatics

Research methodology Business Informatics

Recommendation systems Business Informatics

IT Controlling Business Informatics

TKDI =Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola  SZDI = Szociológia Doktori Iskola  NKMDI = Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola  GDI = Gazdálokdástani Doktori Iskola
GIDI = Gazdaságinformatika Doktori Iskola  ÁKKDI = Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola
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Kurzus Kurzusgazda

Data warehouse and data mining GIDI

Information society: digitalization – alternative value creation 
patterns GIDI

Applied Data Analysis GIDI

Optimization in Banking and Insurance GIDI

Quantitative Analysis of Macroeconomic Processes GIDI

Conjuncture analysis: theory and practice GIDI

IT in future studies GIDI

Participative future studies GIDI

Intellectual Property Law GIDI

Law of electronic commerce GIDI

Stochastic Processes ÁKKDI

Analysis of financial processes in Matlab ÁKKDI

Measure Theory ÁKKDI

Calculus of Variations and Optimal Control ÁKKDI

Corporate Finance II ÁKKDI

Introduction to Financial Economics ÁKKDI

Behavioural Economics ÁKKDI

The economic institutions of capitalism ÁKKDI

Health policy and financing ÁKKDI

Applied macroeconomics ÁKKDI

Economics of technology and innovation ÁKKDI

Linear Models and Equilibrium Analyses ÁKKDI

Stochastic Processes ÁKKDI

Fair Division ÁKKDI

Dynamical Systems ÁKKDI

Economics of Health Sector ÁKKDI

Bank and insurance models ÁKKDI

Communication Development ÁKKDI

Multivariate Statistical Modelling II ÁKKDI

Advanced History of Economic Thought ÁKKDI

Multivariate Statistical Modelling ÁKKDI

Economics of Organizations ÁKKDI

Applied Econometrics ÁKKDI

Economic Mechanism Design ÁKKDI

Course Host Doctoral School

Data warehouse and data mining Business Informatics

Information society: digitalization – alternative value creation 
patterns Business Informatics

Applied Data Analysis Business Informatics

Optimization in Banking and Insurance Business Informatics

Quantitative Analysis of Macroeconomic Processes Business Informatics

Conjuncture analysis: theory and practice Business Informatics

IT in future studies Business Informatics

Participative future studies Business Informatics

Intellectual Property Law Business Informatics

Law of electronic commerce Business Informatics

Stochastic Processes General and Quantitative Ecomomics

Analysis of financial processes in Matlab General and Quantitative Ecomomics

Measure Theory General and Quantitative Ecomomics

Calculus of Variations and Optimal Control General and Quantitative Ecomomics

Corporate Finance II General and Quantitative Ecomomics

Introduction to Financial Economics General and Quantitative Ecomomics

Behavioural Economics General and Quantitative Ecomomics

The economic institutions of capitalism General and Quantitative Ecomomics

Health policy and financing General and Quantitative Ecomomics

Applied macroeconomics General and Quantitative Ecomomics

Economics of technology and innovation General and Quantitative Ecomomics

Linear Models and Equilibrium Analyses General and Quantitative Ecomomics

Stochastic Processes General and Quantitative Ecomomics

Fair Division General and Quantitative Ecomomics

Dynamical Systems General and Quantitative Ecomomics

Economics of Health Sector General and Quantitative Ecomomics

Bank and insurance models General and Quantitative Ecomomics

Communication Development General and Quantitative Ecomomics

Multivariate Statistical Modelling II General and Quantitative Ecomomics

Advanced History of Economic Thought General and Quantitative Ecomomics

Multivariate Statistical Modelling General and Quantitative Ecomomics

Economics of Organizations General and Quantitative Ecomomics

Applied Econometrics General and Quantitative Ecomomics

Economic Mechanism Design General and Quantitative Ecomomics

TKDI =Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola  SZDI = Szociológia Doktori Iskola  NKMDI = Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola  GDI = Gazdálokdástani Doktori Iskola
GIDI = Gazdaságinformatika Doktori Iskola  ÁKKDI = Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola


