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A doktori eljárás indítása 2016 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók esetén 

 

Publikációs követelmények eljárás indításánál:  

 

Legalább 3 tudományos közlemény, melyből legalább 2 megjelent (vagy közlésre elfogadott) lektorált 

folyóiratcikk, ebből legalább 1 Scimago Q1-Q2 rangsorolású folyóirat-közlemény vagy „Web of 

Science” adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent közlemény (a továbbiakban: WoS 

folyóiratközlemény).  

 

Fokozatszerzési eljárás indításához az alábbi dokumentumokat kell leadni az eredeti 

dokumentumok bemutatása mellett.  

 

2 példányban leadandó 

- Egyetemi oklevél másolata. Be kell mutatni az eredeti dokumentumot (kétszintű képzés esetén elég az 

MSc), a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett oklevél esetén 

szükség van hiteles fordításra is.  

- Nyelvismeretet igazoló dokumentumok, igazolások másolata. Be kell mutatni az eredeti 

dokumentumot is, a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett 

dokumentum esetén szükség van hiteles fordításra is.  

- Jelentkezési lap kitöltve, aláírva (jelentkezési lap letöltése)  

 

1 példányban leadandó 

- Témavázlat (doktori disszertációban bemutatott kutatások 4-6 oldalas összefoglalása) 

- Tudományos munkásságot igazoló dokumentumok (közlemények jegyzéke és különlenyomatai)  

- Részletes tudományos önéletrajz  

- Eljárási díj befizetését igazoló szelvény vagy átutalási igazolás (az eljárási díj megegyezik a 

benyújtáskor érvényben lévő jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egy havi 

összegével, ez jelenleg 167 400 HUF). 

Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő 

közleménnyel: PhD eljárás, HS00103119/980000, a pályázó neve. 

 

A publikációkat fel kell vinni az MTMT publikációs adattárba.  

 

Elektronikusan beadandó  

(a doktori ügyintézőnek, Adamis Viktória, adamisviki@ttdh.bme.hu) 

- jelentkezési lap (vezeteknev_keresztnev_jelentkezesi_lap.pdf)  

http://www.cogsci.bme.hu/~ktkuser/doktori/letoltes/phd_jelentkezesi_lap_kogn.doc
mailto:adamisviki@ttdh.bme.hu
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- témavázlat (vezeteknev_keresztnev_temavazlat.pdf)  

- önéletrajz (vezeteknev_keresztnev_CV.pdf)  

- publikációs lista (vezeteknev_keresztnev_publikacios_lista.pdf)  

- egyetemi oklevél (vezeteknev_keresztnev_MSc_oklevel.pdf)  

- angol nyelvvizsgáról oklevél (vezeteknev_keresztnev_angol_oklevel.pdf)  

- választott nyelvvizsgáról oklevél (vezeteknev_keresztnev_......._oklevel.pdf)  

- tudományos közlemények (cikkek) (vezeteknev_keresztnev_cikk.pdf, egy fájlban az összes, 

indításhoz szükséges közlemény) 

 

 

 

Doktori szigorlat tárgyai a 2016 előtt beiratkozott hallgatóknak 

 

Főtárgyak 

 

Pszicholingvisztika 

Érzékelés és észlelés  

Memória és tanulás  

Kognitív fejlődés 

Neuropszichológia 

A kognitív folyamatok idegtudományi alapjai 

Neuropszichiátria 

Az ember-számítógép interakció pszichológiai modelljei 

A foglalkozási rehabilitáció pszichológiai alapja 

Magas kockázatú szocio-technikai rendszerek sajátosságai 

Team-munka mentális modelljeinek mérési technikája 

Pszichológiai alkalmasság, kiválasztás 

Munkahelyi pszichés jóllét 

Pszichológia szerepe a szervezeti hatékonyságban 

Teljesítményértékelés pszichológiai aspektusai 

 

Melléktárgyak 
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Kognitív pszichológia Kognitív idegtudomány Alkalmazott pszichológia 

SZŰKEBB KUTATÁSI TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ TUDÁS 

Nyelvelsajátítás Alak és tárgylátás Individuális különbségek az 

ember-számítógép 

interakcióban 

Morfológiai feldolgozás Multiszenzoros integráció A team megosztott mentális 

modelljének hatása a team-

teljesítményére 

Mondatfeldolgozás Perceptuális fejlődés Támogató technológiák 

fejlesztésének pszichológiai 

alapjai 

A nyelvi fejlődés zavarai Perceptuális tanulás Magas kockázatú 

munkakörnyezetben dolgozó 

teamek pszichológiai jellemzői 

Nyelv és agy Az amnéziák 

neuropszichológiája 

Munkahelyi társas kapcsolatok 

Fogalmi fejlődés és 

reprezentáció 

Perceptuális kategorizáció és 

döntéshozatal 

A szervezeti beilleszkedés 

sajátosságai és 

következményei, munkahelyi 

karriertervezés 

Pragmatika Kognitív folyamatok eltérései 

neuropszichiátriai zavarokban 

A biztonság emberi 

meghatározói szocio-technikai 

rendszerekben 

Nyelvfilozófia A frontális kéreg kognitív 

idegtudományi modelljei 

  

A nyelv és a nemnyelvi 

megismerő folyamatok 

A figyelem szerepe az 

észlelésben 

  

Numerikus megismerés Az alvás neurokognitív 

vonatkozásai 

  

Korpusz alapú 

gyermeknyelvi kutatások  

Hallási jelenet elemzés és 

emlékezet 

  

Nyelvi folyamatok 

számítógépes modellálásá 

Implicit tanulás  
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PhD értekezés opponensekhez történő kiküldésének feltétele 2016 előtt 

beiratkozott hallgatók számára  

 

Legalább 3 lektorált, a tézispontokhoz kapcsolt (megjelent vagy közlésre elfogadott) tudományos 

közlemény, 

- amelyekből legalább 2 Scimago Q1-Q2 rangsorolású folyóirat-közlemény vagy a szűkebb szakterület 

elismert fórumaként számon tartott, alábbi helyeken publikált cikk: az LREC, az Association of 

Computational Linguistics konferencia-kiadványai (ACL, NAACL, EACL), az International Society for 

Magnetic Resonance in Medicine, az Association for Computing Machinery és az Institute of Electrical 

and Electronics Engineers folyóiratai és konferenciakiadványai, 

- amelyekből legalább 1-nek a jelölt első szerzője. 

A tudományos közleményekből legalább 2 idegen nyelvű, és legalább 2 a jelölt új, önálló eredményeit 

részletesen és replikálható módon bemutató publikáció. Konferencia vagy egyéb absztrakt nem minősül 

tudományos közleménynek. 

A feltételek formális teljesítése nem garantálja a doktori eljárás sikeres befejezését. A döntéshozatalnál 

a Pszichológia Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács és a hivatalos opponensek külön-külön 

érdemben megvizsgálják az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt 

hozzájárulását a publikált eredményekhez. 

 

A fokozatszerzési követelményeket a Pszichológia Doktori Tanács évente felülvizsgálja, és szükség 

szerint módosítja. 

 


