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1. Határidő

A BME Fizikai Tudományok Doktori Iskolához a pályázati anyagoknak

2020. augusztus 24-ig 

kell beérkezniük, a doktori@ttdh.bme.hu email címre.

Az Egyetem által befogadott pályázatok befogadó nyilatkozatai előreláthatóan szeptember 8-án kerülnek
aláírásra. 

2. Benyújtandó anyagok

Benyújtandó a KDP kiírásban megadott összes dokumentum, az egyetem és a Doktori Iskola által kiadandó
nyilatkozatok kivételével. Ezek a

- kitöltött pályázati adatlap;
- a https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kooperativ-doktori-program-kdp-2020/palyazati-felhivas 
címen elérhető pályázati felhívás 11.3.2, 11.3.3 és 11.3.4 pontjában felsorolt dokumentumok;
- a pályázónak a Munkáltatónál fennálló jogviszonyáról szóló igazolás, vagy ennek létesítésére vonatkozó
szándéknyilatkozat;
-  a Munkáltató nyilatkozata azon vállalásáról,  hogy a pályázót segíti  a KDP ösztöndíjas időszak alatt  a
kutatása gyakorlati hasznosíthatóságának megvalósításában;
- a pályázó publikációs listája (MTMT link elegendő);
- a témavezető publikációs listája (MTMT link elegendő);
- a vállalati szakértő publikációs listája (MTMT link elegendő);
- a vállalati szakértőnek a Munkáltatónál fennálló munkaviszonyát igazoló dokumentum.

Amennyiben a pályázó jelenleg nem a Doktori Iskola hallgatója, akkor a fentiek benyújtásával egyidejűleg
felvételét  kell  kérje,  amihez  ugyancsak  augusztus  24-i  határidővel  szükséges  csatolnia  a  felvételihez
szükséges  dokumentumokat  a  http://phd.physics.bme.hu/felveteli weblapon  elérhető  2020.  évi  felvételi
felhívásban  megadottak  szerint.  A felvételi  eljárási  díjat  ezen  a  ponton  még  nem  kell  megfizetnie.  A
felvételihez  meg  kell  jelölnie  a  Doktori  Iskola  valamely  kiírt  doktori  témakiírását  is  a
http://phd.physics.bme.hu/phd-tema-kiirasok weblapon található kiírások közül. 

Amennyiben a pályázó jelenleg nem a Doktori Iskola hallgatója, és a KDP pályázat doktori témavezetője a
felvételihez új téma kiírását kéri, akkor a javasolt témának a fenti címen kiírt témák sablonját követő leírását
a  felvételi  kérelemmel  egyidejűleg  meg  kell  küldeni.  A javasolt  témák  befogadásáról  a  Doktori  Iskola
Tanácsa a szokásos szakmai kritériumok alapján hoz döntést.

Akár meglévő, akár újonnan kiírandó doktori téma alapján kéri a pályázó felvételét a Doktori Iskolába, a
benyújtandó anyagokhoz csatolnia kell a témavezető aláírt nyilatkozatát arról, hogy sikeres felvételi esetén a
témavezetést vállalja.
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3. A Doktori Iskola eljárása

a) A pályázatok rangsorolása

A  beérkezett  pályázatokat  a  Doktori  Iskola  által  felkért  szakértők  értékelik,  a  befogadásra  javasolt
pályázatok rangsorát a Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg. A Doktori Iskola által befogadásra javasolt
pályázatok rangsora alapján az Egyetem vezetése hoz döntést a befogadó nyilatkozat megadásáról.

b) Pótfelvételi eljárás

Amennyiben az előzetes elbírálás és rangsorolás eredménye alapján indokolt, a Doktori Iskola rendkívüli
pótfelvételi eljárás keretében felvételi beszélgetésre hívja azokat a pályázókat, akik a doktori iskolának még
nem hallgatói és pályázatuk befogadásra javasolt minősítést kapott. Ezen beszélgetésre rövid határidővel,
várhatóan  még  augusztus  31-ig  sor  kerül,  ezért  az  érintettek  gondoskodjanak  arról,  hogy  ebben  az
időszakban elérhetőek legyenek. 

Az eljárási díj megfizetése a felvételi beszélgetés előtt meg kell történjen, az erről szóló igazolást (banki
kivonatot) a doktori@ttdh.bme.hu email címre kell megküldeni.

A felvételi  anyag és beszélgetés értékelése a normál felvételivel megegyező módon történik,  a  felvételi
döntést a Doktori Iskola Tanácsa hozza meg. 

4. Az Egyetem és a Doktori Iskola által a jelentkezőkkel és a pályázattal szemben támasztott elvárások

A jelentkezőknek, amennyiben még nem hallgatói a Doktori Iskolának, eleget kell tenniük a felvételhez
előírt szokásos szakmai kritériumoknak, valamint vállalniuk kell a Doktori Iskola képzési programjában és
mintatantervében  előírtak  teljesítését.  A  képzési  program  és  a  mintatanterv  elérhető  a
http://phd.physics.bme.hu/szabalyzatok weblapon.  A KDP ösztöndíjas  jogviszony utolsó  napját  követően
legkésőbb  1  éven  belül  be  kell  nyújtania  doktori  értekezését,  amihez  teljesítenie  kell  a  doktori
fokozatszerzés  követelményeit,  ezek  ugyancsak  elérhetők  a  http://phd.physics.bme.hu/szabalyzatok
weblapon.

Minden jelentkezőnek célszerű a jelentkezési anyagában (a teljes időszakra megfogalmazott munkatervhez
kapcsolódóan) kitérnie arra, hogy a doktori iskola tanulmányi, illetve fokozatszerzési követelményeit milyen
módon és ütemezéssel tervezi teljesíteni, ez ugyanis – az alkalmazott kutatási terv megalapozottsága mellett
– döntő fontosságú szempont a pályázatok befogadásáról hozandó döntés során.

A témában legyen  benne  a  hasznosítás,  gyakorlati  alkalmazás  potenciálja.  Az alkalmazott  kutatási  terv
megalapozottságára vonatkozóan elvárás,  hogy az ösztöndíjas  időszak végén a pályázat  a  célul  kitűzött
gyakorlati  alkalmazást  ténylegesen  segítse  megoldani,  illetve  eljusson  új  termék,  szolgáltatás  vagy
technológia létrejöttéhez.

Az  elbírálás  során  értékelési  szempont  a  doktori  témavezető  szakmai  kiválósága,  valamint  korábbi
témavezetései  alapján  témavezetői  hatékonysága.  A  vállalati  partner  (Munkáltató)  esetében  elvárás  a
megalapozott  háttér,  kiterjedt  és  stabil  KFI  tevékenységgel.  A vállalati  szakértőtől  elvárás  a  szakmai
kiválóság, valamint hogy a hasznosítási terület élenjáró szakértője legyen.

Budapest, 2020. augusztus 17.

   Dr. Takács Gábor egyetemi tanár
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola vezetője
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