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6. sz. függelék Jelentkezési lap a szervezett doktori képzésre 
 

Károli Gáspár Református Egyetem  

…………………………………………….. Doktori Iskola 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

szervezett doktori képzésre 

 

I. Személyi adatok: 

 

1. Név (leánykori név is): …………………………………………………………………….. 

2. Születési hely és idő:……………………………………………………………………….. 

3. Anyja neve:…………………………………………………………………………………. 

4. Állampolgársága:…………………………………………………………………………… 

5. Családi állapota:……………………………………………………………………………. 

6. Lakcíme:……………………………………………………………………………………. 

7. Értesítési címe:……………………………………………………………………………… 

8. Telefonszám:………………………………………………………………………………... 

9. E-mail cím:………………………………………………………………………………….. 

 

II. Korábbi tanulmányok: 

 

1. Diploma megszerzésének helye, ideje (jelenleg mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt 

vevő, utolsó éves hallgató esetén a diplomaszerzés várható időpontja): 

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

2. Diploma minősítése:………………………………………………………………………... 

3. Részképzések más (belföldi, külföldi) egyetemeken:………………………………………. 

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

4. Kurzusok (helye, ideje, témája):……………………………………………………………. 

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

 

III. Az eddig végzett tudományos munka adatai: 

 

1. Tudományos diákköri tevékenység:………………………………………………………… 

2. OTDK dolgozatok (címe, esetleges helyezése):……………………………………………. 

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

3. Egyéb elismerések:…………………………………………………………………………. 

4. Publikációk (cím, megjelenés helye, ideje):………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 
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IV. Idegen nyelv ismerete: 

 

1. Az államilag elismert nyelvvizsgájára vonatkozó adatok (nyelv, fokozat, típus, megszerzés éve, 

bizonyítvány száma):……………………………………………………... 

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

 

V. A képzésre vonatkozó adatok: 

 

1. Pályázik-e állami ösztöndíjra:  igen – nem
4
 

2. Amennyiben nem nyer felvételt az állami ösztöndíjas képzésre, kéri-e felvételét a költségtérítéses 

képzésre:    igen – nem
5
 

3. Milyen munkarendű képzésre jelentkezik?  nappali    levelező 

4. Melyik programra jelentkezik? (ha az adott doktori iskolában több képzési program is 

létezik)…………………………………………………….. 

 

5. Választott doktori kutatási téma címe: 

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

6. A doktori témát kezelő tanszék:……………………………………………………………. 

7. Doktori témavezető (ha van):……………………………………………………………….. 

 

 

Dátum:………………………………. Aláírás:………………………………………….. 

 

 

Mellékletek: 

1. Leckekönyv 

2. Egyetemi oklevél (ha már megkapta) 

3. Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is 

4. Nyelvismeretet tanúsító okmányok 

5. TDK tevékenység igazolása 

6. Publikációs jegyzék 

7. A doktori témáról való elképzelésének leírása 

8. Témavezetői elfogadó nyilatkozat 

9. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény 

10. Egyéb, a jelentkező szakmai alkalmasságának elbírálásához segítséget nyújtó dokumentumok 

                                                 
4
 A megfelelő rész aláhúzandó! 

5
 A megfelelő rész aláhúzandó! 


