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p ÓrpBrvBTELI HIRDETnnBr,ry
A Debreceni Egyetem Marton Géza Allam- ésJogtudományi Doktori Iskola

pótfelvételi pályázatot hirdet tudományos doktori (PhD) képzésre
önköltséges levelez ő tagozatta

a 2022-2026. közötti időszakta (legfeljebb B aktív szemeszter) egyetemi diplomáva1
(me s terfoko z attal) rendelkez ő k sz ámán.

A kéPzésben ÖnkÖltséges levelező tagozatra (a költségtédtés mértéke jelenleg 100.000
Ft/féIév) létszámkorlátozás nélki.il tudjuk fogadni a felvéte]i kóvetelmányekei teljesítő
jeientkezőket, á|larni ösztöndíjas nappali tagolatos helyet négyet tudunk betölteni.

A p ály áz athoz mellékelni kell:
- kitÖltÖtt jelentkezési lapot (elérhető a htqs://mattongezadi.unideb.hu/hu/node/59
oldalon);
- részletes szakmai önéIettajzot és publikációs jegyzéket;
- az egyetemi leckekönyv másolatát;
- az egyetemi oklevél másolatát;
, a nyeivtudást igazolŐ okirat másolatát (a felvétel feltétele legalább egy nyelvből áliamilag
eüsmert középfokú C típusú nyelwizsga);
- munkaviszonyban álióknál a munkahe\i vezető nytLatkozatát, melyben tudomásul veszl, a
jelentkező képzésben való részvételét;
- 9000 Ft jelentkezési díj befizetésétigazolőbizonylatoq
- egy tervezett kutatási tervet és a váIasztott téntavezető nytlatkozatát, hogy a kutatási tervet
ismed, az abban foglaltakat szakmatlag megalapozottnak targa és pozitív aonies esetén a jelölt
témavezeté s ét v állalj a.

A,pályázat benyúitási határideie: 2022. augusztus 22.

A PáIYázatot elektfonikusan a következők szerint kérjük benyújtani: Debreceni Egyetem
TudománYos Igazgatóság, Sza|oő-Zsámba Kata ügyvivő-szakértő a§szony részére (4032
Debtecen, Egyetem tét 1.), zs arnba. kata@unideb.hu.

A jelentkezők felvételi szakrnai elbeszélgetésen vesznek részt, amelyre előreláthatőan 2022.
augusztus 29-én kertrl majd sor. A szaknal elbeszélgetés idópontjáról a jelentkezók külón
értesítést kapnak.

Tol,ábbi információétt kéiük, látogassa meg Doktori
(https: / / o'aft ongezadi.unideb.hu/), vagy fordulj on dr. Zaccana Márton
doktorüskola@law. unideb. hu e-mailcímen.

Debrecen, 2022. jűltus 6.
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