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PhD felvételi lap 
A kitöltést részben a jelentkező, részben a bizottság (keretezett részek) 

A feltüntetett teljesítményeket bemutató anyagot csatolni kell 
(pl. cikk első oldala, absztraktkönyvből az előadás absztraktja, TDK munka igazolása, helyezésekért adott elismerés/oklevél 

másolata, stb.) 

Jelentkező neve:………………………………………………….....………………………….. 
Egészségtudományi doktori iskola: választott doktori program:................................................. 
A tanulmányi, tudományos, és más eredmények értékelése (A)                     pont:…………… 
A felvételi beszélgetés alapján történő értékelés (B)                                       pont:…………… 

                                                                                 Az összes bizottsági pont:...... ............. 
 

A. Az eddigi eredmények értékelése 
(a megfelelő értékek bekeretezendők, összesen max 30 pont) 

A1. Egyetemi tanulmányok átlageredménye* (3 év után elévül 
3,51-től 1 pont 4,31 6 pont 

3,81 2 pont 4,41 7 pont 
4,01 3 pont 4,51 8 pont 
4,11 4 pont 4,61 9 pont 
4,21 5 pont 4,71-től 10 pont 

 
 
(* befejezett szemeszterek szigorlatainak átlaga) 
1-1 pontot kap, ha szorosan kapcsolódó két szakmai 
tárgyból a szigorlatai eredménye jeles 
 

 
A1. Bizottság pont: …………..…… (max 10 

 
 
A2. Tudományos munka értékelése (max 12 pont**) 
Eredmény Pont Jelentkező szerint Bizottság szerint 
Konferencia:    
Országos TDK helyezés /első szerző 5 p ….... …....p ………. 
Országos TDK helyezés /társszerző 4 p ….... …....p ………. 
Kari TDK helyezés /első szerző 4 p ….... …....p ………. 
Kari TDK helyezés /társszerző 3 p ….... …....p ………. 
TDK témából írt államvizsga dolgozat/jeles 2 p ….... …....p ………. 
TDK témából írt államvizsga dolgozat 1 p ….... …....p ………. 
Részvétel TDK munkában 1 p ….... …....p ………. 
Előadás/poszter:    
Hazai előadásba szerepelt szerzőként 1 p ….... …....p ………. 
Nemzetközi előadásban szerepelt szerzőként 2 p ….... …....p ………. 
Közlemény    
Hazai publikációban szerepelt szerzőként 1 p ….... …....p ………. 
Nemzetközi publikációban szerepelt szerzőként 2 p ….... …....p ………. 
 Összesen ….... …....p ………. 
* Az egyetem elvégzését követő 3 év után – az egyetemi átlageredmény beszámítása helyett – a tudományos 
munkáért kapott pontok megkétszerezendők; de megkétszerezhetők – kívánságra – 3 éven belül is. 
**A tudományos munkáért kapott pontokból azok, amelyek az összesített 12 ponton felül vannak, beszámíthatók 
a 3. pontban szereplő egyéb eredmények helyett is. A 2. és a 3. pontban szereplő értékek együtt a 20 pontot 
nem haladhatják meg A2. Bizottsági pont: ………. (max. 12) 

 
Titkársági használatra Átvette: Érkezett: 
Adatbevivő: Rögzítés dátuma: Ellenőrizte: 
Megjegyzés: 
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A3. Egyéb eredmények (max. 8 pont) 
 
Eredmény***  Jelentkező Bizottság 

 
felsőfokú nyelvvizsga v. több középfokú 
nyelvvizsga 

2 p .... ..... p .... ..... p 

középfokú nyelvvizsga 1 p .... ..... p .... ..... p 
külföldi szakmai tanulmányút 
( legalább egy hónap) 

1 p 
 

.... ..... p .... ..... p 

tudományos pályázat 5 p .... ..... p .... ..... p 
  Összesen: ......p   
más szakspecifikus teljesítmény:. .............................................................. 
...................................................................................................................... 

 

 

A 2. pontból ide áthozott, beszámított tudományos teljesítmény 
(12 pont feletti rész) 

.... ..... p 

*** egy, legalább középfokú „C” szintű nyelvvizsga kötelező a PhD felvételhez, ezért csak a második, vagy 
további idegen nyelvvizsgákért adható pont az egyéb eredményeknél – PTE ETK DI SzMSz 1. melléklet 

A3. Bizottsági pont: ………. (max. 8) 

 
B. A felvételi beszélgetés értékelése 

( Állami ösztöndíjasoknak ) 
 

(max 15 pont) 

 

A bizottság tagjainak értékelése a felvételi beszélgetésről: ……, ……, ……, ……, ……, 
……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, …… 

B. Bizottsági pontok átlaga:…… (max.15) 

 
Megjegyzés: 
 
 
 
Pécs, 20 ..........……………………….…. 
 
A bizottság tagjainak aláírása: 

………………….   ………………….   ………………… 
………………….   ………………….   ………………… 
………………….   ………………….   ………………… 
………………….   ………………….   ………………… 

 
…………………………………….… 
Doktori Iskola vezetője 
 
 
 
Titkársági használatra Átvette: Érkezett: 
Adatbevivő: Rögzítés dátuma: Ellenőrizte: 
Megjegyzés: 
 


