Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)
képzésre, a 2016/17 tanévben először adódik lehetőség a Rendészettudományi Doktori
Iskolába (RDI) való felvételre.
Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD
doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás
lefolytatására.
A 2016-os esztendő több szempontból is új dimenziókat nyitott meg a doktori (PhD) képzés
területén. A Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága 18/2015. számú
határozatában támogatta a Rendészettudományi Doktori Iskola létesítését a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen, így 2016 februárjában ez a doktori iskola is megkezdi működését.
Ugyancsak fontos változás, hogy Az Országgyűlés 2015. december 1-jén elfogadta az oktatás
szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt. A nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016.
szeptember 1-től átalakul.
A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a
képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási",
a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz
lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell
teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex
vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi
összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000
Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat
először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő
hallgatókra kell alkalmazni.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a
közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik
önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki
Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori
Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei
legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján
(www.doktori.hu).
A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást,
szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánunk minden pályázónak!
Prof. Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, az MTA doktora
a Rendészettudományi Doktori Iskola Vezetője

Fontos határidők!
2016. április 15. a felvételi pályázat benyújtásának határideje
2016. május 10. pótlások benyújtásának határideje
2016. május 23-27. szóbeli vizsgák
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre és egyéni
felkészülésre a 2016 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett
doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő doktori fokozatszerzési eljárás alapján
tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori (PhD)
fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú
ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való
alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási
terét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkreditált doktori iskolái biztosítják.
A rendészettudományi doktori képzés az alábbi akkreditált mesterszakokra épül
Az RTK-n működő rendészeti vezető mesterszak magába foglalja a rendészettudományi
doktori képzés alapjául szolgáló biztonságpolitikai, rendészeti igazgatási, nemzetközi
rendészeti együttműködési, rendészeti technikai, nemzetközi összehasonlító rendészeti és
kriminalisztikai, integrált társadalomtudományi, szervezéselméleti, pszichológiai, statisztikai,
tudományos kutatás-módszertani, valamint a kifejezetten rendészettudományi képzést.
Összhangban az Egyetem létesítéséről szóló 2011. évi XXXVI. törvényben is megfogalmazott
átjárhatósági alapelvvel, amelyet a közszolgálaton belül a rendvédelem, a polgári
közigazgatás, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a
szakértelem összehangolt képzését teszi indokolttá, a Rendészettudományi Doktori Iskola
épít a társkarok mesterképzéseire is. Külön kiemelést érdemel a Nemzetközi Intézet által
működtetett nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak, E mesterképzéssel
kapcsolatosan éppen a 2013/9/IX/3. (Szakind) Ms1523 sz. MAB határozat javasolta a
rendészet és a biztonság elmélete ismeretkörének átemelését az alapozó ismeretek körébe.
E képzés tehát egyesíti a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek nemzetközi
vonatkozásait – egy elkülönült rendészeti tanulmányok szakiránnyal is megerősítve, ahol a
hallgatók a nemzetközi rendészeti együttműködés nemzetközi dimenzióinak, a rendészeti
rendszerek, és az integrált határigazgatás, valamint EU-s kisebbségi és migrációs politikák
ismeretkörein keresztül a rendészeti képzésterület speciális nemzetközi dimenzióinak
elsajátítására kapnak lehetőséget. Ennek alapján az RDI fogadja a fenti mesterszakokon
szerzett diplomával rendelkező hallgatókat. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 40. § (6) és (7) bekezdése értelmében azonban felvételt nyerhet minden olyan –
akár más intézményben diplomát szerzett – jelölt, akit tudományos előélete és a
rendészettudományok területéhez tartozó kutatási témája erre feljogosít. Ez, tekintettel a
rendészettudomány inter- és transzdiszciplináris jellegére, a társadalomtudományokon belül
több tudományágat jelenthet: pl. az állam- és jogtudományokat, a szociológiai
tudományokat, a hadtudományt, a politikatudományokat vagy a rendészettudományokat.
Takarhat azonban más tudományterületeket is, például a természettudományokat, a
műszaki tudományokat, az orvostudományt, vagy például a történettudományi kutatások
esetében a bölcsészettudományokat.
A képzés célja

A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat
megszerzésének elősegítése és az egyetemi oktatói és tudományos kutatói utánpótlás biztosítása
mellett olyan, magasan képzett szakmai kiválóságok kibocsátása, akik az átlagosan felkészült
szakemberek ismeretszintje feletti problémaérzékenységet, az új társadalmi jelenségekre és
veszélyhelyzetekre nyitott szemlélettel és elemző készségekkel rendelkeznek.

A képzési formák
A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető:
a) szervezett állami ösztöndíjas képzésben (2x4 félév, 240 kredit)
— teljes idejű (nappali);
b) szervezett önköltséges képzésben (2x4 félév, 240 kredit)
— teljes idejű (nappali) képzés;
— részidejű (levelező) képzés;
— egyéni képzés.
c) egyéni felkészülésben.
Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik jelentős
oktatói, illetve kutatói gyakorlattal és dokumentált tudományos teljesítménnyel
rendelkeznek. Az egyéni felkészülők a felvételi jelentkezési lap benyújtásakor a komplex
vizsgára és fokozatszerzési eljárásra is jelentkeznek, továbbá minimum 20 publikációs
ponttal, a felvételi időpontjáig már megjelent – kizárólag kutatási témájához kapcsolódó –
köztük legalább egy idegen nyelvű publikációval kell igazolniuk korábbi tudományos
teljesítményüket. Ezt igazolandó, csatolniuk kell a Doktori Szabályzat 2. sz. mellékletében
megtalálható publikációs pontérték táblázatot és a publikációk különlenyomatait
(másolatait) is. Az egyéni képzésre jelentkezőknek az előbb leírtakkal megegyező módon 10
publikációs pont meglétét kell igazolnia a jelentkezés feltételeként.
A jelentkezés feltételei:
1) felvételi pályázat benyújtása;
2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata (a felvételi űrlapon);
3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata;
4) a doktori iskolák javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) döntése a felvételről;
5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte;
6) egyéni felkészülő pályázó esetében a komplex vizsgára és a fokozatszerzési eljárásra
jelentkezés.
Rendészettudományi Doktori Iskola kutatási területei és témakiírásai
1) Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet
(kutatási terület vezetője: Prof. Dr. habil. Fórizs Sándor)
Az első kutatási területtel kapcsolatosan a 2016/2017-es tanévben meghirdetett
témakiírások: letölthető innen.
2) Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai (a kutatási
terület vezetője: Prof. Dr. habil. Sallai János)
A második kutatási területtel kapcsolatosan a 2016/2017-es tanévben meghirdetett
témakiírások: letölthető innen.
3) A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai (a
kutatási terület vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla)

A harmadik kutatási területtel kapcsolatosan a 2016/2017-es tanévben meghirdetett
témakiírások: letölthető innen.

Jelentkezés a doktori képzésre
A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az NKE Doktori
Szabályzat 17-18. §-ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig. A
jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza, melyet
letölthetnek közvetlenül innen is.
Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel
vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel,
valamint legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex (C) típusú, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek.
A külföldön szerzett oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. §-ában meghatározott
jogszabályok alapján történik.

A felvételi pályázat benyújtásának módja
Hasznos gyakorlati információk!
A kitöltött jelentkezési lapot az egyetem rektorának címezve — a honvédelmi és a
rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses
állományú jelentkezői részéről a szolgálati út betartásával — postai úton (1441 Budapest,
Pf.: 60.), személyesen vagy az egyetem ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kell az NKE Tudományos Ügyek Irodájába (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
eljuttatni. A jelentkezést tartalmazó borítékot a „JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE” felirattal
is el kell látni.
Ezúton kérjük Önöket, hogy amennyiben a Rendészettudományi Doktori Iskolába (a
továbbiakban: RDI) kívánnak felvételizni, úgy a felvételi vizsgát megelőzően alaposan
tanulmányozzák át a felvételi űrlapot, és azon az alábbi igazolásokat, aláírásokat
feltétlenül és időben szerezzék be!
A felvételi űrlap 10. pontjában a pályázó kutatási témaválasztását értékeli a kutatási téma
témavezetője és a kutatási terület vezetője. Kérjük a pályázót, időben vegye fel a
kapcsolatot a kívánt kutatási témához az RDI-ben oktató tanárral (konzulenssel), aki írásban
nyilatkozik arról, hogy sikeres felvételi vizsga esetén elfogadja az Ön kutatási témáját és az
Ön témavezetését.
A felvételi űrlap 9. pontjában a kutatási témát befogadó tanszék/kutatóhely vezetője
aláírásával igazolja, hogy az Ön által választott témát befogadja.

A pályázat benyújtásának határideje

A felvételi pályázat beérkezésének határideje 2016. április 1. A beérkezett pályázatot a
Tudományos Ügyek Irodája formai szempontból megvizsgálja, a hiányos pályázatot
benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás 2016. április 30-ig nem
történik meg, a jelentkezést az NKE elutasítja.
Letölthető jelentkezési lap innen.
Kérünk minden kedves leendő doktorandusz jelöltet, hogy a felvételi lapot figyelmesen
töltse ki.
A felvételi űrlap mellé kérjük, hogy az alábbiakat mellékelje!
Kötelezően benyújtandó mellékletek
1. A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása.
2. 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány/ külföldi
állampolgárok esetében ezzel egyenértékű okirat.
3. A doktori képzés költségeinek vállalását, vagy átvállalását igazoló hivatalos
nyilatkozat.
4. Belső vagy ágazati pályázó esetén az illetékes munkáltató vagy elöljáró véleménye
és javaslata a képzésben történő részvételre.
5. A végzős hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezők a
mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k)
másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén annak honosítását.
Hallgató esetén az eddigi tanulmányi eredmények igazolása, a Tudományos
Diákköri Tanács ajánlása.
(Az eredeti okmányok bemutatása szükséges!)
A nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) másolata. („C” típusú középfokú
államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga)
(Az eredeti okmányok bemutatása szükséges!)
A felvételi pályázat benyújtásakor az alábbi idegen nyelvek fogadhatók el:
a) valamennyi európai ország hivatalos nyelve;
b) arab;
c) héber;
d) japán;
e) kínai;
f) koreai;
g) latin;
h) ógörög.
Az első idegen nyelvismeretként a felsorolt idegen nyelvek valamelyikéből
legalább B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal
egyenértékű bizonyítvány szükséges a PhD képzésre jelentkezéshez.
6. Szakmai önéletrajz.
7. A témavezető által meghirdetett, illetve egyéni felkészülők és egyéni képzésre
pályázók esetében a témavezetővel egyeztetett és az Egyetemi Doktori Tanács felé
elfogadásra javasolt kutatási tématervet, maximum öt oldalban.
8. A tudományos publikációk jegyzéke és azok különlenyomatai.

A felvételi meghallgatás
A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskolák
vezetői 2016. május 23-27. között felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meghallgatás
célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával
kapcsolatos elképzeléseinek megismerése.

A felvételi eljárás értékelési rendje
A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 20. § alapján
értékeli a jelentkezőt.
A sikeres felvételhez teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) képzésnél legalább 60,
egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges.
Ezen pontértéken belül:
 a tudományos (szakmai) habitusra adható összpontszám 0-60 pont,
 az addigi tudományos tevékenység értékelésére maximum 20 pont adható, egyéni
képzésnél minimum 10 pont és egyéni felkészülés esetén minimum 20 pont elérése
kötelező,
 az idegennyelv-ismeretre adható maximum összpontszám 20 pont.
A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, majd azt a sorrend
megállapításával továbbítja az Egyetemi Doktori Tanácshoz. Az EDT 2016. június hónapban
dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmük elutasításáról. A felvételi döntésről a jelentkezők
2016. július 31-ig levélben értesítést kapnak.
A 2016 szeptemberében kezdődő tanévre felvehető hallgatók keretlétszáma az egyetem
doktori iskoláiban:
a) Hadtudományi Doktori Iskola: 40 fő;
b) Katonai Műszaki Doktori Iskola: 40 fő;
c) Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola: 40 fő;
d) Rendészettudományi Doktori Iskola: 40 fő.
A 2016. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszám, az Országos
Doktori Tanács által meghatározott elvek alkalmazásával 20 fő, melynek finanszírozásáról
az egyetem gondoskodik.
Pótfelvételi
Pótfelvételit az egyetem abban az esetben hirdet, ha a doktori iskolák keretlétszámai
nincsenek betöltve. A pótfelvételire – a teljes pályázati anyag benyújtásával – 2016. július
29-ig lehet jelentkezni a tavaszi felvételi eljárásnál megadott módon, formában és címre.
Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. Pótfelvételi meghirdetése esetén a felvételi
meghallgatásra 2016. augusztus hónapban kerül sor.

A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja

A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.
(XII.29.) kormányrendelet, valamint a doktori és habilitációs eljárási díjakról szóló 28/2014.
számú rektori utasítás alapján 9 000 Ft.
A felvételi eljárás díját a következő számlaszámra kérjük átutalni:
MÁK 10023002-00318259-00000000.
Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat a Gazdálkodási Szabályzat, valamint az
Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján rektori utasítás állapítja meg.
A doktori képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő díjakról, valamint a doktori és
habilitációs eljárási díjakról szóló 28/2014. számú rektori utasítás alapján a 2016/2017-es
tanévben a doktori képzés díjai:
 szervezett önköltséges képzésben:
 teljes idejű (nappali) képzés: 130.000 Ft/félév,
 részidejű (levelező) képzés: 130.000 Ft/félév,
 egyéni képzés: 130.000 Ft/félév,
 egyéni felkészülésben: egyszeri 75.000 Ft.
A doktori képzésért felelős koordináló szervek
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