
KÉPZÉSI PROGRAM 
PTE BTK „OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM” 

NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

 
A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 
A PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában a 2016 

szeptemberétől felvett hallgatóknak a képzésben, 8 beiratkozott félév alatt 240 kreditet kell 

teljesíteniük, a fokozatot pedig legkésőbb öt év alatt kell megszerezniük. (A részletes 

szabályozásról lásd a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53.§-t, illetve a 

doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 11-17 §-ait) 

 

A KÉPZÉS KÉT SZAKASZA 

 
I. Képzési és kutatási szakasz 

II. Kutatási és disszertációs szakasz 

 
Az első szakaszt komplex vizsga követi, amelynek sikeres letétele a második szakasz 

megkezdésének feltétele. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként 

és a kutatási-disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként előírt komplex vizsga során a 

vizsgabizottság a tanulmányi és kutatási előmenetelt értékeli. A doktorandusznak a komplex 

vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. 

Tanóra rendszerű oktatásra csak az első, képzési és kutatási szakaszban kerül sor, a második 

szakasz a kutatások kivitelezésére, témavezetői és egyéb szakmai konzultációkra, a 

publikációs tevékenység megvalósulására szolgál. A nyolc félév minimális kutatási 

kreditszáma (pontszáma) 70 pont. 



KREDITELOSZLÁS 

 
I. Képzési és kutatási szakasz: 

Tantárgyi követelmények: 85 kredit 

Kutatás és publikálás (kutatási terv, konferencia-részvétel, publikációk): 25 kredit 

A hallgató oktatási vagy további publikációs tevékenysége: 10 kredit 

Összesen 120 kredit. 

 
A komplex vizsga nem kreditálható, ellenben a továbbhaladás feltétele. 

 
II. Kutatási és disszertációs szakasz 

Tantárgyi követelmények: 0 kredit 

Konzultáció az oktatókkal, a témavezetővel, más kutatótársakkal: 40 kredit 

Kutatás publikálása (tanulmányok, könyvfejezetek, kutatási beszámolók stb.) 40 kredit 

Egyéb tudományos tevékenység: 20 kredit 

Disszertációs fejezet védése: 10 kredit 

A hallgató oktatási vagy további publikációs tevékenysége: 10 kredit 

Összesen 120 kredit. 



Mintatanterv 

 

K: Kötelező 

KV: Kötelezően választható 

SZV: Szabadon választható 
 
 

 I. II. III. IV.  V. VI. VII. VIII. 

Tárgyak, 

kreditjelleg 

    Tárgyak, 

kreditjelleg 

    

Közös 

bevezető 

tanulmányok 

K 

4x5 

kredit 

(20 

kredit 

) 

4x5 

kredit 

(20 

kredit 

) 

3x5 

kredit 

(15 

kredit 

) 

2x5 

kredit 

(10 

kredit 

) 

nincs 0 

kredit 

0 

kredit 

0 

kredit 

0 

kredit 

Egyes 

programokho 

z tartozó 

tárgyak 

KV 

1x5 

kredit 

(5 

kredit 

) 

1x5 

kredit 

(5 

kredit 

) 

1x5 

kredit 

(5 

kredit 

) 

1x5 

kredit 

(5 

kredit 

) 

Kutatás és 

témavezetői 

konzultáció 

K 

2x5 

kredit 

(10 

kredit 

) 

2x5 

kredit 

(10 

kredit 

) 

2x5 

kredit 

(10 

kredit 

) 

2x5 

kredit 

(10 

kredit 

) 

Kutatás, 

publikálás 

K 

5 

kredit 

5 

kredit 

5 

kredit 

10 

kredit 

Disszertációs 

fejezetek védése K 

   10 

kredit 

Oktatási 

tevékenység 

SZV 

  5 

kredit 

5 

kredit 

Publikálás 

KV 

10 

kredit 

10 

kredit 

10 

kredit 

10 

kredit 

Kutatás, 

publikálás 

SZV 

  5 

kredit 

5 

kredit 

Egyéb tudományos 

tevékenység 

KV 

5 

kredit 

5 

kredit 

5 

kredit 

5 

kredit 

     Oktatási 

tevékenység 

SZV 

5 

kredit 

5 

kredit 

  

     Publikálás; 

egyéb tudományos 

tevékenység 

SZV 

5 

kredit 

5 

kredit 

  

Összesen 30 30 30 30  30 30 25 35 



KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ 

 
A doktori képzésnek ebben a szakaszában a doktorhallgatók olyan kötelező kurzusokat 

teljesítenek, melyek során megismerkednek a neveléstudományok több területével, ezek 

legújabb eredményeivel és törekvéseivel. Kiemelten fókuszba kerül a Doktori Iskola 

programkínálatának megfelelően a nevelés- és oktatástörténeti, valamint a nevelésszociológiai 

és romológiai tudományterület bemutatása. A mindkét program hallgatói számára kötelező 

közös bevezető tanulmányok tantárgyi blokkon végighúzódik a kutatás-módszertani tárgyak 

csoportja is. 

A képzésnek ebben a szakaszában valamennyi félévben van egy-egy olyan, program- 

specifikus kutatószeminárium is, amelyek segítségével a hallgatók még jobban elmélyíthetik 

doktori témájuk kutatását. 

A képzési szakaszhoz kapcsolódóan, az első négy félév során a doktorhallgatók olyan kutatási 

krediteket is teljesítenek, amelyek szakmai-tudományos konzultációk teljesítése, kutatási terv 

és disszertációs fejezetek, fejezet-részletek elkészítése, publikálás, konferencia-előadás és 

(választható módon) felsőoktatási óratartás alapján ismerhetők el. 

 
I. félév 

 Közös bevezető tanulmányok: 

A neveléstudomány rendszere 

Nevelésszociológia 

Nevelés- és művelődéstörténet 

A pedagógiai kutatás módszerei 

 
Programspecifikus tárgyak: 

Oktatástörténeti Program: 

Neveléstörténeti kutatószeminárium I. 

Nevelésszociológia Program: 

Nevelésszociológiai kutatószeminárium I. 

 
II. félév 

 Közös bevezető tanulmányok: 

Pszichológia a neveléstudományban 

Romológia a társadalomtudományi diskurzusokban 

Pedagógiai elméletek története, nevelésfilozófia 

Pedagógiai információforrások 

 
Programspecifikus tárgyak: 

Oktatástörténeti Program: 

Neveléstörténeti kutatószeminárium II. 

Nevelésszociológia Program: 

Nevelésszociológiai kutatószeminárium II. 



III. félév 

 Közös bevezető tanulmányok: 

Az oktatáspolitika és oktatás-gazdaságtan alapkérdései, rendszere 

A társadalmi esélykülönbségek nevelés- és oktatásszociológiai alapjai 

A neveléstudomány szaknyelve 

 
Programspecifikus tárgyak: 

Oktatástörténeti Program: 

Neveléstörténeti kutatószeminárium III. 

Nevelésszociológia Program: 

Nevelésszociológiai kutatószeminárium III. 

 
IV. félév 

 
 Közös bevezető tanulmányok: 

Összehasonlító neveléstudomány 

A pedagógia problématörténeti alapjai 

 
Programspecifikus tárgyak: 

Oktatástörténeti Program: 

Neveléstörténeti kutatószeminárium IV. 

Nevelésszociológia Program: 

Nevelésszociológiai kutatószeminárium IV. 

 

 
KOMPLEX VIZSGA 

 
A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (az 

első négy félévben) legalább 90 kredit, ezen belül valamennyi, a doktori iskola képzési 

tervében előírt „képzési kredit” (mely a tantárgyi követelmények teljesítésével gyűjthető 

össze) megszerzése. (Kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgatót, akinek 

hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön 

létre). 

A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bizottság legalább három 

tagból áll. A bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, 

kutatóprofesszor, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, professor 

emeritus/professor emerita, vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel 

rendelkező oktató, kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell 

rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője. 



A komplex vizsga két részből áll: 

 
a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág 

szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad 

számot, legalább két témakörből: általános neveléstudományi és program-specifikus 

(nevelésszociológiai vagy oktatástörténeti) témakörökből. 

b) a disszertációs részből, ami a tudományos előrehaladásáról való beszámolást jelenti. A 

komplex vizsgának ebben a második részében a vizsgázó szóban ad számot szakirodalmi 

ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára 

vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények 

publikálásának ütemezését. 

A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban 

ismételheti meg. 

 

 

KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS SZAKASZ 

 
A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a 

doktorhallgató a kutatási és disszertációs szakaszt teljesíti, melynek célja a doktori (PhD) 

fokozat megszerzése. A kutatási és disszertációs szakasz – és egyben maga a doktori képzés – 

(az előírt kreditek megszerzését és a műhelyvitát követően) az  abszolutórium 

megszerzésével fejeződik be. 

Egyéni felkészülők esetében a szabályzatban előírt felvételt követő komplex vizsga a kutatási 

és disszertációs szakasz első félévéhez tartozik. 

 

 
KURZUSLEÍRÁSOK 

 
I. Kutatás, témavezetői konzultáció 

Kurzustípus: kötelező 

Mintatanterv: 1-8. félév 

Kredit: 5-15 

Teljesítés: beszámoló a kutatómunka előrehaladásáról, rendszeres konzultáció a 

témavezetővel (témavezetői aláírás) 

 

 
II. Publikálás: a doktori kutatáshoz kapcsolódó tudományos eredmények közzététele 

hazai és külföldi folyóiratokban, lektorált könyvekben. A részletes szabályozást 

erről a DI SZMSZ-e tartalmazza. 

Kurzustípus: kötelező 

Mintatanterv: 1-8. félév 

Kredit: 5-15 



Teljesítés: publikálás (témavezetői aláírás) 

 
III. Egyéb tudományos tevékenység 

Előadás tartása konferencián magyar nyelven Magyarországon 

Előadás tartása konferencián idegen nyelven Magyarországon 

Előadás tartása konferencián magyar nyelven külföldön 

Előadás tartása konferencián idegen nyelven külföldön 

Poszter-bemutatás magyar vagy idegen nyelven 

Tudományos (kutatói) pályázat előkészítése 

Helyi/regionális konferencia szervezése 

Országos konferencia szervezésében való közreműködés 

Nemzetközi konferencia szervezésében való közreműködés 

Szakmai/kutatói műhely szervezése 

Szakmai műhely tevékenységében való részvétel 

Folyóirat szerkesztőségében való részvétel 

Kiadványszerkesztés 

 
Kurzustípus: kötelezően választható 

Mintatanterv: 4-8. félév 

Kredit: 5-15 

Teljesítés: megvalósítás (témavezetői aláírás) 

 
IV. Oktatási tevékenység 

A doktorhallgató a doktori képzésben való részvétele mellett más felsőoktatási képzésekben 

oktatói feladatot is elláthat: 

Heti 2x45 perces felsőoktatásban hirdetett kurzus tartása magyar nyelven 

Heti 2x45 perces felsőoktatásban hirdetett kurzus tartása idegen nyelven 

Szakdolgozati/portfólió-készítési kurzus tartása magyar nyelven 

Szakdolgozati/portfólió-készítési kurzus tartása idegen nyelven 

Kurzustípus: szabadon választható 

Mintatanterv: 3-6. félév 

Kredit: 5 

Teljesítés: az oktatási tevékenység megvalósulása (a tantárgyfelelős aláírása) 

Pécs, 2015. szeptember 1. 



MINTATANTERV 

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 
 

 
 

 
TANTÁRGY CÍME 

 

KREDIT 

ÉRTÉK 

 

FÉLÉV 

SZÁMA 

 

KÖTELEZŐSÉG/ 

VÁLASZTHATÓSÁG 

 
KÖVETELMÉNY 

A neveléstudomány rendszere 5 kr I. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Nevelésszociológia 5kr I. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Nevelés- és művelődéstörténet 5kr I. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

A pedagógiai kutatás módszerei 5kr I. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 
kutatószeminárium I. 

5kr I. 
kötelező (oktatástörténet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 

kutatószeminárium I. 
5kr I. 

kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás I. 5kr I. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 
 

Pszichológia a 
neveléstudományban 

5 kr II. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Romológia a társadalomtudományi 
diskurzusokban 

5 kr II. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Pedagógiai elméletek története, 
nevelésfilozófia 

5 kr II. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Pedagógiai információforrások 5 kr II. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 
kutatószeminárium II. 

5 kr II. 
kötelező (oktatástörténet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 
kutatószeminárium II. 

5 kr II. 
kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás II. 5 kr II. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 
 



 

Az oktatáspolitika és oktatás- 

gazdaságtan alapkérdései, 
rendszere 

 

5 kr 

 

III. 

 

kötelező (mindenkinek) 

 

kollokvium 

A társadalmi esélykülönbségek 
nevelés- és oktatásszociológiai 

alapjai 

 

5kr 

 

III. 

 

kötelező (mindenkinek) 

 

kollokvium 

A neveléstudomány szaknyelve 5kr III. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 

kutatószeminárium III. 
5kr III. 

kötelező (oktatástörténet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 

kutatószeminárium III. 
5kr III. 

kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás III. 5kr III. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység 5 kr III. szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, Publikálás 5 kr III. szabadon választható gyakorlati jegy 
 

Összehasonlító neveléstudomány 5 kr IV. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

A pedagógia problématörténeti 

alapjai 
5kr IV. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 
kutatószeminárium IV. 

5kr IV. 
kötelező (oktatástörténet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 
kutatószeminárium IV. 

5kr IV. 
kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás IV. 10 kr IV. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység 5 kr IV. szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, Publikálás 5 kr IV. szabadon választható gyakorlati jegy 

 

 

 

KOMPLEX VIZSGA 



 

Kutatás és témavezetői konzultáció I. 5 kr V. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció II. 5kr V. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás 10 kr V. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység 5kr V. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység 5 kr V. szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás, egyéb 
tudományos tevékenység 

5 kr V. szabadon választható gyakorlati jegy 

 

Kutatás és témavezetői konzultáció 
III. 

5 kr VI. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció 
IV. 

5kr VI. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás 10 kr VI. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység 5kr VI. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység 5 kr VI. szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás, egyéb 
tudományos tevékenység 

5 kr VI. szabadon választható gyakorlati jegy 

 

Kutatás és témavezetői konzultáció V. 5 kr VII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció 
VI. 

5kr VII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás 10 kr VII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység 5kr VII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 
 

Kutatás és témavezetői konzultáció 
VII. 

5 kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció 
VIII. 

5kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás 10 kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység 5kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Disszertációs fejezetek védése 10 kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 
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