
A KÉPZÉSI TERV FELÉPÍTÉSE 
 

A képzési terv három lapból áll: címoldal; tantárgyak ütemezése; szigorlati tárgyak és 

nyelvtudás. 

 

1. A címoldal tartalmazza 

- az intézmény nevét; 

- a doktori iskola nevét; 

- a doktori iskola vezetőjének nevét; 

- a „Képzési terv” megjelölést; 

- a kutatási téma címét; 

- a kutatóhely megnevezését; 

- a témavezető nevét; 

- a dátumot. 

(Lásd a mellékelt mintát.) 

 

2. A tantárgyak ütemezése tartalmazza 

- a kutatási téma címét; 

- a hallgató és témavezetője nevét; 

- a kötelező, a kötelezően választott és a szabadon választott tárgyakat (az oktatók 

megjelölésével, szemeszterek szerinti bontásban és a kreditek értékét); 

- a dátumot. 

Ezt a lapot a hallgatónak és témavezetőjének, s végül a DI vezetőjének külön is alá kell 

írnia. 

(Lásd a mellékelt mintát.) 

 

3. Külön lapon kell megjelölnie a hallgatónak a tervezett komplex vizsga tantárgyakat (2 

tantárgy). Továbbá meg kell adnia a nyelvismeretével kapcsolatos információkat (milyen 

nyelvvizsgája van, mikorra tervezi az esetlegesen hiányzó második nyelvvizsgáját). 

 

 

A képzési tervet a harmadik lapon a dátumot követően a hallgatónak és témavezetőjének, és 

végül a DI vezetőjének is alá kell írnia. 

 

 



A „Képzési terv” fedőlapja 
Minta! 
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DE GTK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

Képzési terv – tantárgyak ütemezése 

Kutatási téma címe:  

PhD hallgató neve:  Képzési forma: 

(aláhúzandó) 

Nappali 

Témóavezető(k) neve:  Levelező 

 

Tantárgy 

Oktató neve 

Szemeszterek 

Kredit 

formája 

neve 
I. II. III. IV. 

ó r a s z á m  

Általános kutatásmódszertan (kvalitatív és 

kvantitatív módszertani ismeretek 

Dr. Balogh Péter, Dr. Kun András 
28    4 

Mikro- és Makroökonómia Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária 28    4 

Vállalati gazdaságtan Dr. Nábrádi András 28    4 

Pénzügyi menedzsment Dr. Tarnóczi Tibor  28   4 

Vezetés-szervezés és humán erőforrás 
gazdálkodás 

Dr. Berde Csaba, Dr. Dajnoki 
Krisztina 

 28   4 

Kutatómunka       MAX. 220 

Irányított oktatás      MAX. 40 

Összesen     240 

Debrecen, 201... ……………… …. 

PhD hallgató  témavezető 
 

 
  

 Jóváhagyás: a DI vezetője 



Tervezett komplex vizsga tárgyai 

 

Főtárgy:  .............................................................. 

Melléktárgy:  ....................................................... 

 

 

Nyelvvizsgák 

Angol Középfok „C” típusú Állami 2009 

 

Tervezett nyelvvizsga típusa és időpontja:  

Angol  Szakmai anyaggal bővített középfok „C” típusú   év 

Német Alapfok „C” típusú   év 

(a minta alapján módosítható) 

 

Debrecen, 20....  .............................  

 

 

 

 

 

………………………….………….. 
PhD hallgató 

 ………………………………………. 
témavezető 

   
 

Jóváhagyás: …………………………………….... 

a DI vezetője 
 

  



 

A KUTATÁSI TERV FELÉPÍTÉSE 

 

1. A kutatási téma címe 

Felhívjuk a figyelmet cím alapos átgondolására, annak világos és egyszerű 

megfogalmazására. Kérjük, lehetőség szerint kerülje az idegen szavakat. (A témacíme nem 

feltétlenül azonos a disszertáció címével.) 

2. Célkitűzések 

Milyen tudományos problémá(ka)t kíván kutatni mi a kutatás célja? Definiálja és határolja 

le a vizsgálandó tudományos problémát. Milyen kérdésekre akar választ kapni? Az eddigi 

ismeretek alapján mi a kutatási hipotézis? Indokolja a választott téma időszerűségét, 

tudományos jelentőségét, a kutatási előzményeket, indokait. (min. 1 oldal) 

3. Tudományos koncepció és módszerek 

Ismertesse a téma kidolgozására vonatkozó elképzeléseit, a primer és szekunder 

kutatómunka módszertanát (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, elemzések stb.) Kutatómunkája 

során milyen tudományos eszköztárat kíván felhasználni (pl. matematikai modellek, 

ökonometriai módszerek, kérdőíves felmérések, összehasonlító elemzés stb.). A választott 

módszer indoklása és célja. Mutassa be a kutatási és vizsgálati adatok forrását, határolja be 

pontosan időben, térben, terjedelemben stb. a vizsgált területeket és írja le, milyen 

adatbázisra számít az elvégzett primer kutatások eredményeként. (min. 3 oldal) 

4. A kutatási téma feldolgozásának szerkezete 

Szükségesnek tartjuk, hogy a munkaterv tartalmazzon 3-5 gondolati pontot (fejezetet), 

amelyek a kutatás vázát alkotják. Az egyes fejezeteken belül két vagy több alfejezet 

feltüntetését kérjük. Indokolja meg a szerkezeti arányokra vonatkozó elképzeléseit.  

(min. 1 oldal) 

5. Az irodalmi feldolgozásra vonatkozó elképzelések 

A téma irodalmi hátterének bemutatása. Csatolandó minimum 10 hazai, valamint 10 

külföldi a téma kifejtéséhez szükséges szakirodalmi forrás, pontos bibliográfiai adatokkal. 

A szakirodalmi források egyaránt kapcsolódjanak a témához és a módszertanhoz is. A 

források között prioritást élveznek a tudományos cikkek. Itt célszerű bemutatni azokat a 

területeket, amelyeket irodalmi feldolgozás alapján kíván összeállítani és szövegesen is 

indokolnia kell elképzeléseit. 

6. A kutatás időbeni ütemezése 

Javasoljuk a kutatómunka előrehaladásának hozzávetőleges tervezését negyedéves 

ütemezésű Gantt-diagram segítségével. Az időtervbe építsen be olyan ellenőrzési 

időpontokat (mérföldkövek), amelyekben a kutatómunka előrehaladását valamilyen 

kutatási eredmény bemutatásával igazolja (publikáció, konferencia előadás, dolgozat 

készültségi foka stb.). A Gantt-diagramba építse be a meglátogatandó intézményeket, hazai 

és külföldi szaktekintélyeket, konferenciákat és rendezvényeket és azok tervezett 

időpontját (év, szemeszter). 

7. A kutatás várhatóeredményei 

8. A kutatás feltételrendszere, anyag-, eszköz-, forrásigénye 



  

9. Záradék 

A dátummal ellátott kutatási tervet a doktorandusz mellett a témavezető is aláírásával 

igazolja, hogy azt elfogadja, és azzal egyetért. 

 

Debrecen, 20....  .............................  

 

 

doktorandusz  témavezető 

 

 

A kutatási terv címlapja megegyezik a képzési tervével. 
  



 


