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Az átalakuló doktori képzés tartalmával kapcsolatos javaslatok 

Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnökség 

 

1. A doktori képzés curriculumának átalakítása 

 

A doktori képzés átalakításának szempontjából iránymutatónak tartjuk az európai 

doktoranduszképzés számára meghatározó Salzburgi Tíz Alapelvet1, amelyek közül 

hangsúlyozzuk a következőket: 

 

„A doktori képzések alapja az eredeti kutatásokon keresztül elért új tudományos eredmények 

létrehozása, ugyanakkor a képzéseknek egyre inkább figyelembe kell venniük az akadémián 

kívüli munkaerő piaci elvárásokat is.” 

„A doktori hallgatók életpályájuk elején járó kutatók: karrierjük ezen korai fázisában is 

azonos jogokkal rendelkező szakemberként kell rájuk tekinteni, akik jelentős mértékben 

hozzájárulnak az új tudományos eredmények létrehozásához.” 

„Innovatív megoldások támogatása: interdiszciplináris képzések megteremtése, jól 

transzferálható tudás közvetítése, beépítése a doktori programokba.” 

 

A doktori képzések tartalmi felépítésének alapvetően két, jellemző modellje létezik 

Európában. A mester-tanítvány modell és a strukturált, formális képzésre épülő modell. Míg 

az első esetben a személyes kapcsolat, a témavezetővel végzett közös munka a meghatározó, a 

másodikban a kritériumok (kurzusok, publikációk, egyéb kreditek) teljesítésére épül a képzés. 

Utóbbi több lehetőséget nyújt az egységes minőségbiztosítás és az átjárhatóság valamint a 

doktoranduszi mobilitás nemzeti és nemzetközi szintű megvalósítására, ugyanakkor azt látjuk, 

                                                 
1 Christensen, K. K. (2005): Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. General 

Rapporteur’s Report. Bologna Seminar, Salzburg. 
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hogy a domináns kurzus-központúság sok esetben az egyetemi évek alatt elsajátított tananyag 

ismétlésében merül ki. Annak érdekében, hogy a doktori tanulmányok során nagyobb 

szerephez jusson a doktorandusz és a témavezető közötti tutoriális viszony és annak előnyei, 

szükségesnek látjuk az erre vonatkozó hazai „jó gyakorlatok” összegyűjtését és elemzését. 

Javasoljuk egy olyan szemistrukturált koncepció kialakítását, amelyben a jól szervezett, 

pontos tartalmi keretekre épülő doktori tantervben megjelenik a tutoriális, mester-tanítvány 

tevékenység honorálása is. 

 

1.1.  Modulok integrálása  

A doktori képzés jelenlegi rendszere általában kevés lehetőséget kínál olyan ismeretek 

elsajátítására, amelyek a doktoranduszi életpályán való érvényesüléshez közvetlenül 

hozzájárulnak, gyakorlati, alkalmazható tudást jelentenek. Nemzetközi tendenciaként 

figyelhető meg, hogy a doktori képzést követően a fiatal kutatók egyre nagyobb arányban 

helyezkednek el a versenyszférában, bár továbbra is jelentős a felsőoktatási szektor 

dominanciája valamennyi tudományterületen. Ennek ellenére a doktori képzésekben nem 

jellemzőek a felsőoktatás-pedagógiai kurzusok, sem a vállalkozói ismeretek. A doktori 

tantervek emellett a legtöbb esetben mellőzik azokat a tárgyakat is, amelyek közvetlenül a 

kutatói tevékenység támogatására épülnek.  

A magyarországi doktori képzésben rejlő tudáspotenciál, a munkaerő piaci érvényesülés és 

sikeresség, valamint a doktori életpálya vonzóvá tétele érdekében a jelenlegi doktori képzés 

tantervi keretrendszerének gazdagítására az alább részletezett modulokat javasoljuk. 

Bevezetésüket szabadon vagy kötelezően (a három közül legalább egy) választható formában 

látjuk megvalósíthatónak, fontosnak tartjuk, hogy a hozzájuk kapcsolódó tudástartalmak 

minden doktorandusz számára ingyenesen elérhetőek, kreditként elszámoltathatóak legyenek: 

− Academic writing (magyar és idegen nyelven), információkeresés, tudományos 

kommunikáció és tudományetika: Szükségesnek tartjuk az írott és szóbeli tudományos 

műfajok technikáinak magas szintű oktatását, emellett a legmodernebb eljárások és 

programok nagyban segítik a kutatást és a publikálást, amely a doktori fokozatszerzést 

követően is az egyik fő tevékenység marad, függetlenül a munkaerő piaci 

elhelyezkedéstől. 

− Felsőoktatás-pedagógia: célja, hogy a leendő oktatók (akik jelentős része már doktori 

tanulmányai alatt is folytat oktatói tevékenységet) eredményesebben, hatékonyabban 
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tudjanak eleget tenni pedagógusi kötelezettségeiknek. A modul közvetett eredménye 

az egyetemi tudástranszfer jobb megvalósulása, ezáltal a hallgatói lemorzsolódás 

csökkenése.  

− Pályázatírás, vállalkozásfejlesztési ismeretek, projekt- és innovációmenedzsment: célja 

a doktori életpálya nemzetközi viszonylatban legdinamikusabban fejlődő szektorának 

támogatása, a doktori képzőhelyeken felhalmozott tudás visszaforgatása a gyakorlatba, 

a tudásalapú gazdasági folyamatok elősegítése. 

 

Szükséges a kreditrendszer mihamarabbi tisztázása, annak érdekében, hogy a modulokon való 

részvétel, esetleges áthallgatás ne kerüljön többletköltségbe, ugyanakkor opcionálisan 

elérhetőek legyenek minden doktorandusz számára a fent felsorolt tudástartalmak. 

A modulok részletes bemutatását, tervezetét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

2. A doktoranduszok óratartási és adminisztrációs kötelezettségei 

Javasoljuk, hogy egyértelmű és részletekbe menő jogszabályi előírás és annak következetes 

betartása rendezze a doktoranduszok óratartásának kereteit, a tartható órák típusát és a 

doktorandusz, mint óraadó elismerését. A doktorandusz munkája legyen deklarált az intézet 

honlapján és oktatási felületein, igazolható és elszámoltatható legyen felsőoktatási 

gyakorlatként. Az óraterhelés meghatározása differenciáltan térjen ki a doktori képzés két fő 

ciklusára, figyelembe véve, hogy a törvénymódosítás alapján az első két év legfontosabb 

feladata a tanulás és a disszertáció megalapozása, ugyanakkor a doktoranduszok felsőoktatási 

tanítási tapasztalatszerzése ésszerű keretek között biztosítva legyen a doktori évek folyamán. 

Az első két év során az óratartási kötelezettség ne haladja meg a heti munkaidő 10%-át, a 

második két évben 20%-át. A doktoranduszt (amennyiben az intézmény kapacitásai lehetővé 

teszik) ne lehessen óratartásra kötelezni, ugyanakkor szabadon választható kurzus indítására 

minden doktorandusznak legyen lehetősége.  

A doktori iskola oktatói készítsék fel a doktoranduszokat a kurzusok megtartására és a 

hozzájuk kapcsolódó adminisztráció elvégzésére. Mentori munkájuk legyen elszámoltatható 

oktatói kötelezettségeik között. 
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3. A komplex vizsga tartalma, szervezési keretei 

 

Javasoljuk a komplex vizsga tartalmi kereteinek világos, részletes meghatározását és 

jogszabályi rögzítését. Szükségesnek tartjuk, hogy a követelmények irányelvei 

tudományáganként és ne egyetemi karonként kerüljenek meghatározásra, ezzel is biztosítva az 

országon belüli mobilitást és tudásáramlást. A képzés megkezdésekor a doktoranduszok 

legyenek tájékoztatva a komplex vizsga tartalmáról és annak részleteiről, legyen nyilvános a 

szigorlati tárgyak, ismeretkörök listája és azok tételsora valamint a kutatási rész pontos 

követelményei. 

A komplex vizsga szigorlati részébe a doktorandusz kutatási területének alapvető ismeretei 

mellett jelenjenek meg a doktori disszertáció elkészítéséhez szükséges speciális módszertani 

elemek, valamint a kutatói életpályához, attitűdhöz szükséges jól transzferálható tartalmak. A 

szigorlati tárgyakat kötelező legyen lehallgatni, esetükben ne legyen létszámlimit. A 

tudományág általános, egyetemi szintű ismeretei a doktori képzés bemeneténél kerüljenek 

felmérésre, a szigorlat a kutatói pályához szükséges tudásra épüljön. 

A komplex vizsgához és a doktori védéshez szükséges publikációs követelmények 

meghatározása tudományáganként történjen, figyelembe véve a hazai és nemzetközi 

publikációs lehetőségeket, átfutási időket. A komplex vizsga kutatási kritériumai közt a 

részletes kutatási terv és a szakirodalmi tanulmány jelenjen meg hangsúlyosan. A publikációk 

elbírálásakor a minőségi jellemzők kerüljenek előtérbe a mennyiségi mutatók helyett. A 

publikációk átfutási idejét figyelembe véve kéziratot is el lehessen számoltatni a komplex 

vizsga során, tekintettel a két év rövidségére. 

A DLA hallgatók komplex vizsga követelményei megfelelő körültekintéssel kerüljenek 

kialakításra. 

A komplex vizsga szigorlati részének érdemjegye számítson bele a védés eredményébe. 

Ellenben a kutatási részt kétfokozatú, megfelelt/nem felelt meg minősítéssel lehessen 

értékelni. 

A komplex vizsgához egy középfokú nyelvvizsga letétele legyen kötelező. A nyelvet a 

doktori iskola határoz meg, figyelembe véve a tudományág jellegzetességeit. A komplex 

vizsga kutatási részében a doktorandusz idegen nyelvű prezentációval is bizonyítsa nyelvi 

tudását. A nyelvtanuláshoz szükséges egyetemi kurzusok a doktoranduszok számára 

ingyenesen látogathatók legyenek, ugyanakkor a doktori iskola törekedjen idegen nyelvű 
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kurzusok indítására, különös tekintettel a tudományos nyelvismeretre és az academic 

writingra. A külföldi doktoranduszhallgatók számára ne legyen kötelező a magyar, mint 

idegen nyelv elsajátítása. 

 

4. Átjárhatóság, mobilitás biztosítása a magyar doktori képzőhelyek viszonylatában 

 

A doktori tantervek kialakítása jelenleg intézményi hatáskörbe tartozik, s nem jelennek meg 

benne általános, tudományági alapelvek. Ez az eljárásmód hozzájárul az eltérő 

képzőhelyeken, de azonos tudományágban folytatott doktori tevékenységek elszigeteltségéhez 

is. A doktori iskolák képzési tervében, tantervében nem szerepelnek központilag 

meghatározott kötelező vagy kötelezően választható tárgyelemek, ezáltal a képzések 

kimenetük alapján nem összehasonlíthatók. A doktori képzés megújítását követően 

bevezetésre kerülő komplex vizsgarendszer lehetőséget biztosíthat olyan képzési tartalmak 

integrálására, amelyek tükrözik a tudományágaik speciális kritériumait valamint értékes, 

gyakorlati tudást közvetítenek a doktoranduszi életpálya építéséhez. Ennek érdekében 

javasoljuk a képzés olyan modulokkal való gazdagítását, amelyek tudományág-függetlenül 

minden doktoranduszhallgató számára hasznosítható, gyakorlati tudást közvetítenek, 

hozzájárulnak a munkaerő piaci érvényesüléshez, oktatói-kutatói életpálya támogatásához 

valamint a doktori képzőhelyek értékes tudásának hasznosulásához a köz-és 

versenyszférában. Javasoljuk továbbá a komplex vizsga és a doktori képzés a Magyar 

Képesítési Keretrendszer adott szintje képzési és kimeneti követelményeinek 

tudományágakhoz való igazítását és az ehhez szükséges szakmai érdekegyeztetés 

megkezdését. 

 

5. A duális képzés lehetőségei a doktori tanulmányok során 

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége nyitott azokra a törekvésekre, amelyek a doktori 

képzés duális elemekkel való gazdagításához kapcsolódnak. Ez az irány nem csak a kutatás-

fejlesztési tevékenység még hatékonyabb megvalósításához járulhat hozzá, de hosszútávon 

segítheti a doktoranduszok munkaerő-piaci integrálódását, a magasan képzett munkaerő 

Magyarországon tartását. 
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1. sz. melléklet: A tervezett doktori képzési modulok bemutatása 

 

(1) A tudományos írás és előadás műfajai, információkeresés, tudományos 

kommunikáció és tudományetika 

A modul célja 

Az sikeres kutatói életpálya mögött ismeretek, készségek és képességek bonyolult 

rendszere húzódik. Ilyen többek közt az információforrások hatékony feltárása, az 

összegyűjtött információk rendszerezése, az eredmények kommunikálása írásban és szóban 

mind szakmai-tudományos, mind laikus közönség számára, s mindezek mellett a publikációs 

követelményekhez való alkalmazkodás, különös tekintettel a tudományetika szabályainak 

betartására. A modul célja, hogy olyan holisztikus, gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket 

közvetítsen, készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek hosszútávon elősegítik a 

tudományos munka sikerességét és társadalmi elismertségét. 

A modul célja, hogy a PhD hallgatók alkalmassá váljanak a következő feladatokra: 

− a tudományos írás (academic writing) magas szintű, eredményes művelése magyar és 

idegen nyelven 

− a tudományos előadás szóbeli műfajainak alapos, gyakorlati ismerete, sikeres 

alkalmazása 

− a kutatók közötti hivatalos kommunikációs műfajok elsajátítása (review, 

kísérőlevél…) 

− hatékony információkeresés és információfeldolgozás  

− az információ kritikus kezelése 

− a modern információkereső eszközök ismerete és gyakorlati alkalmazása 

− online tudományos adatbázisok haladó funkciónak felhasználószintű alkalmazása 

− tudományos közösségi oldalak hatékony alkalmazása 

− a publikálás általános és területspecifikus alapelveinek ismerete 

− magas szintű, biztonságos eligazodás a tudományos kommunikáció írott és előadói 

műfajaiban 
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− magas szintű előadói készségek tudományos és ismeretterjesztő műfajokban, hatékony 

érvelési technikák alkalmazása 

− prezentációs szoftverek lehetőségeinek kihasználása 

− biztos eligazodás a tudományetika területén 

 

Konkrét tartalmi javaslatok, tárgyelemek a DE, az EKF és az ELTE kapcsolódó 

kurzusainak tematikája alapján 

1. Információkeresés és információfeldolgozás: az információkeresés alapjai, források 

ismerete, használatuk. Információforrások kritikus kezelése. Online információkereső 

és rendszerező alkalmazások használata: EBSCO, WOS, Scopus, ScienceDirect, 

Google Scholar, MTMT, bibliográfiakezelő szoftverek, Zotero, Mendeley, EndNote 

2. A tudományos kommunikáció alapjai: a sikeres tudományos kapcsolatépítés alapjai 

és fórumai. Tudományos közösségi oldalak a szakmai siker és a kapcsolatépítés 

szolgálatában: ResearchGate, GoogleScholar, LinkedIn, Academia.edu 

3. A tudományos publikáció alapjai és műfajai : a tudományos folyóiratok történetének 

és működésének ismerete, a publikálás folyamatának lépései, hivatkozások, 

hivatkozási stílusok, az open access és veszélyei, áltudományos folyóiratok 

4. Tudománymetrikai alapismeretek: a tudományos teljesítmény mérése (Hirsch-

index, impaktfaktor), hivatkozások gyűjtése 

5. Előadói képességek fejlesztése: a tudományos előadás műfajai. Kommunikációs 

technikák, prezentációs eszközök kreatív, készségszintű alkalmazása. A meggyőzés és 

a vita technikái. Vitakészség fejlesztése, érvelési stratégiák. Stresszkezelés.  

6. Tudományetikai ismeretek: általános etikai elvárások a kutatási feladatokat 

végzőkkel szemben. A tudományos publikálás etikai szabályai. A kutatási eredmények 

gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos etikai kérdések.  

 

A modul megvalósulásának várható eredménye 

A tudományos műfajok, az információkeresés, tudományos kommunikáció, 

tudományetika modul rövidtávon hozzájárul a sikeres kutatói pálya elindításához, a képzés 

teljesítéséhez szükséges publikációs kreditek összegyűjtéséhez, hosszútávon pedig elősegíti 

egy biztos alapokra épített karrier fejlődését, társadalmi elismertségét és sikerességét. 
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(2) Felsőoktatás-pedagógiai modul 

A modul célja 

A magyarországi doktori képzésben részt vevő hallgatók jelentős hányada helyezkedik 

el tanulmányai befejeztével oktatóként a felsőoktatásban. Bár a kutatás terén jelentős, értékes 

tapasztalatokat szereznek tanulmányaik során, a PhD képzés jelenlegi rendszere nem biztosít 

lehetőséget arra, hogy a doktoranduszokat a tanári pályára is felkészítse. A tervezetben foglalt 

alapvető ismeretek és képességek elsajátítása és fejlesztése nem csak ahhoz járul hozzá, hogy 

a leendő oktatók hatékonyabban, innovatív módon, gazdag módszertannal oktassák 

tárgyaikat, hanem hosszútávon elősegíti a magyar felsőoktatás színvonalának emelkedését és 

a tanulmányaikat sikeresen befejezni képes, hasznosítható tudással diplomázó hallgatók 

számának növekedését is. A tervezetben foglaltak elsődleges célkitűzése, hogy a 

doktoranduszok olyan gyakorlati pedagógiai tudásra tegyenek szert, amely megkönnyíti 

számukra a tanári feladatokat, idő- és energia hatékony módon, a legkorszerűbb módszertani 

eljárásokkal és eszközökkel legyenek képesek a tanítási-tanulási folyamat tervezésére, 

megvalósítására és értékelésére. 

A modul célja, hogy a PhD hallgatók alkalmassá váljanak a következő feladatokra: 

− oktatói feladatok hatékony teljesítése felsőoktatási intézményekben  

− előadások, szemináriumok, gyakorlatok tervezése, fejlesztése, eredményes kivitelezése 

− a felsőoktatási tantervek, programok, kurzusok, tanulási környezetek, tematikák 

tervezése, fejlesztése 

− a felnőttkori tanulás ismerete alapján a hallgatók egyéni tanulási útjának segítése 

− eredményes tudásátadás, hatékony előadói és motivációs technikák alkalmazása 

− a pedagógiai önértékelés és önreflexió módszereinek ismerete és alkalmazása 

− a tudásszintmérés korszerű, idő-és költséghatékony technikáinak alkalmazása a 

hallgatói teljesítmény értékelése során 

− innovatív, technológia-alapú oktatási eszközök ismerete, használata 

− biztos eligazodás a felsőoktatás-pedagógia területén, folyamatos érdeklődés a 

megújulási lehetőségek, új módszerek irányába 
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− hazai és nemzetközi felsőoktatási gyakorlatok ismerete és beépítése a saját pedagógiai 

munkába 

− a tanítás-tanulás tantermi szituációiban előforduló helyzetek, problémák kreatív, 

együttműködő kezelése, megoldása 

− pedagógiai értékelés és önreflexió hatékony alkalmazása 

− törekvés a folyamatos szakmai fejlődésre, önfejlesztésre 

 

Konkrét tartalmi javaslatok, tárgyelemek az ELTE, SZTE, PTK, DE és EKF 

felsőoktatás-pedagógiai, neveléstudományi és tanárképző tárgyainak tematikái alapján 

 

1. A felnőttkori tanulás jellemzői: a tanulás, tudás elméleti alapjainak ismerete, 

hatékony tudásátadás a felsőoktatásban. A tudás és a képességek értelmezése 

felsőoktatási kontextusban. Az előzetes tudás szerepe.  

2. A tanári szerep: önértékelés és önreflexió, a tanárrá válás folyamata, a tanári szerep 

dimenziói, célok és feladatok, erkölcsi és jogi meghatározottság. Az oktatás, mint a 

tanulás irányítása. Tanár-diák kommunikáció, mester-tanítvány viszony. 

3. A felsőoktatás módszertana: korszerű tanítási-tanulási stratégiák, módszerek, 

munkaformák ismerete, aktív tanulási formák ismerete (különös tekintettel a 

kutatásalapú, probléma-alapú, eset-alapú projektalapú és kooperatív tanulásra és a 

kollaboratív problémamegoldásra). A szemináriumok, gyakorlatok, előadások hazai és 

nemzetközi módszertani gyakorlata. A duális képzéssel kapcsolatos oktatói attitűdök 

fejlesztése. 

4. Tervezés a felsőoktatási gyakorlatban: felsőoktatási tantervek, programok, kurzusok 

és tanulási környezetek tervezése. Előadások, szemináriumok, gyakorlatok 

tematikáinak, óráinak tervezése, fejlesztése, eredményes kivitelezése.  

5. Mérés és értékelés a felsőoktatásban: A tudás mérése és értékelése a felsőoktatásban. 

A felsőoktatási értékelési módszerek széleskörű ismerete, mérőeszközök 

jóságmutatóinak és funkcióinak ismerete. Tesztek szerepe a felsőoktatási gyakorlatban, 

a tudásszintmérő tesztek szerkesztésének és használatának alapelvei, feladatírás. 

Mérés-értékelési szempontból hatékony, idő-és költséghatékony tesztek szerkesztése. 

A jó vizsga kritériumai. 
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6. IKT : az elektronikus tanulási környezetek, keretrendszerek lehetőségei és 

felhasználása, technológia-alapú eszközök kreatív alkalmazása a felsőoktatási 

gyakorlatban. 

7. Kommunikációs, motivációs technikák és előadói készségek fejlesztése: pedagógiai 

kommunikációs képességek fejlesztése. Az előadás és a gyakorlat retorikája. 

Motivációs lehetőségek és technikák a felsőoktatásban, egyértelmű követelmények, 

világos célok, transzparencia, stabilitás, objektivitás, versengés. Hatékony előadói 

technikák. 

8. Pedagógiai helyzetek, hatékony problémamegoldás: problémák, konfliktusok, 

pedagógiai konfliktusok jellemzőinek és megoldási lehetőségeinek ismerete, 

érdekérvényesítés a felsőoktatásban. 

9. Nemzetközi kitekintés: a felsőoktatás-pedagógia és módszertan nemzetközi 

gyakorlatának széleskörű ismerete, biztos eligazodás az összefüggések, jó-gyakorlatok 

terén, hazai alkalmazási lehetőségek. A felsőoktatás expanziója, egységes európai 

felsőoktatás. 

 

A modul megvalósulásának várható eredménye 

A felsőoktatás-pedagógia terén szerzett alkalmazható tudás felkészíti a PhD 

hallgatókat, hogy eredményesen, ugyanakkor hatékony idő- és energia befektetéssel 

tehessenek eleget oktatói feladataiknak.  
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(3) Pályázatírás, vállalkozásfejlesztési ismeretek, projekt- és innovációmenedzsment 

modul 

A modul célja 

Az utóbbi évtizedekben nemzetközi tendenciaként figyelhető meg, hogy a 

doktoranduszhallgatók főként az akadémiai pályán helyezkednek el tanulmányaik befejezését 

követően. A PhD képzés térnyerése és a növekvő hallgatói létszám azonban az egyetemi 

státuszok telítődését eredményezte. A jelenség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nagyobb 

amerikai és nyugat-európai egyetemek doktoranduszai növekvő arányban célozzák meg a 

versenyszférát és egyre többen tervezzék önálló vállalkozóként karrierjüket. Bár a 

magyarországi doktoranduszképzés értékes, a versenyszférában jól kamatoztatható tudást 

közvetít, doktori tanterveink nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy a hallgatók 

gazdagíthassák az érvényesüléshez szükséges ismereteiket, képességeiket, készségeiket. A 

vállalkozási ismeretek, különös tekintettel a tudásintenzív (start up, spin off) vállalkozásokra, 

valamint a pályázat,-projekt- és innovációmenedzsmenthez kötődő kurzusok PhD képzésbe 

való integrálása hosszútávon elősegíti az akadémiai tudásbázis gazdasági hasznosulását és 

hozzájárul ahhoz, hogy a magasan képzett munkaerő belföldön kamatoztassa tudását. A 

modul egyúttal lehetőséget biztosíthat a duális képzés elemeinek integrálására a doktori 

iskolák gyakorlatában. Függetlenül a későbbi, munkaerő-piaci elhelyezkedéstől, a 

doktoranduszok számára elengedhetetlen a pályázatírásban való jártasság megszerzése annak 

érdekében, hogy kutatásaikat doktori tanulmányaik alatt és pályájukon egyaránt sikeresen 

kamatoztathassák.  

A modul célja, hogy a PhD hallgatók alkalmassá váljanak a következő feladatokra: 

− eredményes pályázatírói tevékenység 

− vállalkozás indítása és működtetése, üzleti modell tervezése és menedzselése 

− a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerése 

− innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazása 

− szakmailag megalapozott döntések meghozatala 

− üzleti kommunikáció, projekt kommunikáció 

− spin off vállalkozások létrehozása 
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− kutatási eredmények, innovatív technológiák, ötletek kamatoztatása 

− biztos eligazodás a hazai és európai uniós pályázati rendszerekben, a lehetőségek 

hatékony feltárása 

− eredményes pályázatírói tevékenység folytatása 

 

Konkrét tartalmi javaslatok, tárgyelemek a BME, IBS, NKE, SZIE, SZTE és a 

Budapesti Corvinus Egyetem kurzustematikái alapján 

1. Pályázatírási ismeretek: a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi források, 

lehetőségek, támogatási rendszerek és eljárásrendek ismerete, a pályázatírás 

módszertana. 

2. Vállalkozási ismeretek: gyakorlatban hasznosítható, rendszerezett vállalkozási 

ismeretek, képességek, attitűdök a mikro-, kis- és középvállalkozások területén. 

Vállalkozás alapításához, indításához, finanszírozásához, működtetéséhez, növekedési 

lehetőségeihez kapcsolódó ismeretek.  

3. Üzleti terv készítésének elméleti és gyakorlati alapjai. 

4. Spin off és start up vállalkozások elmélete és gyakorlata. Az egyetemi tudás 

hasznosítása az üzleti szférában. Profit és tudományos érték, innovációmenedzsment.  

5. Innováció-, és projectmenedzsment: innovációkhoz igazodó projekttervezési 

technikák, előkészítés, menedzsment, elemzés. Szabadalmaztatás a gyakorlatban. 

6. Pályázatírás, pályázatmenedzsment: a pályázatírás módszertana, az előkészítés, 

megvalósítás, elemzés, értékelés technikái. 

 

A modul megvalósulásának várható eredménye 

A modult elvégző hallgatók széleskörű, gyakorlati tudásra tesznek szert a pályázatírás 

és a vállalkozások terén, ezáltal képesek kreatív ötleteiket, tudásukat a tudományos és a 

versenyszférában kamatoztatni. A modul hosszútávon hozzájárul a PhD hallgatók 

elhelyezkedési lehetőségeinek minőségi és mennyiségi optimalizálásához, a magasan képzett 

munkaerő belföldön való kamatoztatásához.  

 


