
 

 

 
 

PhD Program 

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) // Frequently Asked 

Questions (FAQ)  

1. Külföldi diákok is jelentkezhetnek? // Are foreign students eligible to apply? 

Az MCC PhD Programjára magyar felsőoktatási intézményben tanuló magyar 

állampolgárságú diákok jelentkezhetnek. // The MCC PhD Program is only open for 

Hungarian citizens who currently study at one of the higher education institutions in 

Hungary.  

 

2. Akkor is lehet jelentkezni, ha a 2021/2022-es tanév során megszerzem a doktori 

fokozatot? 

Igen, a jelentkezés feltétele, hogy a pályázó a jelentkezés idején rendelkezzen aktív 

hallgatói jogviszonnyal. 

 

3. Biztosított a szállás Budapesten a nem fővárosi doktori iskolában tanulók számára? 

Igen, az MCC biztosít kollégiumi szállást Budapesten. 

 

4. Szükséges a folyamatos budapesti jelenlét? 

Igen, a folyamatos budapesti jelenlét a mentorálás, a szakmai események és az oktatás 

miatt kiemelten fontos. Az MCC kollégiumi szállást biztosít, a pályázó a jelentkezési 

űrlapon heti 20 vagy 40 óra munkavégzési idő között választhat.  

 

5. Milyen kutatási témával lehet jelentkezni? 

Bármilyen kutatási témával, amely illeszkedik az MCC oktatási és kutatási profiljába, 

így tudjuk biztosítani a felvételt nyert diákok számára a személyre szabott szakmai 

mentorálást. Az MCC iskoláiról és intézeteiről weboldalunkon tudhat meg többet.  

 

6. Oktatási és publikálási tevékenységet is el kell látni a program során? 

A felvételt nyert doktoranduszok számára az oktatás, valamint a közérthető elemzések 

és tanulmányok folyamatos publikálása MCC-s színekben a munkakör szerves részét 

képezik, vagyis nem számszerűsíthető elvárások. Az MCC ugyanis abban szeretné 

segíteni a hazai doktorandusz hallgatókat, hogy az egyetemi elméleti képzés mellett 

gyakorlati tapasztalatokra is szert tudjanak tenni. 

 

7. Milyen esetben hosszabbítható meg a program? 

A program meghosszabbításának feltétele a pozitív teljesítményértékelés az egyéves 

periódus lezárásakor esedékes egyéni elbírálás során.  

 

8. A jelentkezés során az egyetemre beadott kutatási tervet kell megküldenem az 

MCC számára is? 

Nem, a jelentkezés során csatolt kutatási terv nem lehet azonos a doktori képzésben 

folytatott kutatással, ugyanakkor témáját tekintve kapcsolódhat hozzá. 

https://mcc.hu/

