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Bejelentkezéstől a beadásig
Posztgraduális doktori tanulmányokra jelentkezni nem csak a Szegedi Tudományegyetem hallgatói
tudnak, hanem úgynevezett külsős hallgatók is. Az SZTE hallgatóinak és a külsős hallgatóknak a
belépése eltér egymástól.

Külső hallgatók jelentkezése
A külső hallgatók ún. meghívó alapján tölthetik ki a jelentkezési lapot. A kitöltésre szóló meghívót emailben kapják meg, az elküldött e-mailben található egy link, amelyre kattintva közvetlenül az űrlapon
találják magukat.

A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak jelentkezése
Az egyetem hallgatói az egyetemen használt ETR azonosítójukkal és jelszavukkal léphetnek be a
Moduloba. A Modulo rendszer a https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx címen érhető el.
A hallgató bejelentkezés után a főoldalra kerül, ahol a Beadási helyek közül a Doktori Intézet nevű
irodát kell kiválasztania, az űrlapot ebben az irodában fogja tudni kitölteni és beadni.

1. ábra: A hallgató beadási helyet választ
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Az űrlap a Jelentkezés posztgraduális doktori tanulmányokra nevet viseli, a hallgatónak ezt kell
kiválasztania. Az űrlap melletti Info gombra elolvashatja az űrlappal kapcsolatos ügyféltájékoztatót.

2. ábra: A hallgató kiválasztja a jelentkezési lapot
A kiválasztás után a hallgató lát egy előnézeti képet. Az adatok kitöltését a Kitöltés gombra vagy a
linkre kattintva kezdheti el.

3. ábra: előnézet, kitölés megkezdése

Kitöltés
A kitöltés menete már szinte teljesen megegyezik a két jelentkező csoportnál, a különbség mindössze
annyi, hogy a külső hallgatóknak minden adatukat meg kell adni míg az egyetem hallgatóinak adatai
az ETR-ből áttöltődnek az űrlapra. Ez utóbbiak nem szerkeszthetőek, ezért ezen mezők háttere
sötétebb színű.
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4. ábra: űrlap kitöltése
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A piros csillaggal megjelölt mezők kitöltése minden esetben kötelező. Ha ezt a hallgató elmulasztja a
Modulo a mentés gomb megnyomását követően figyelmeztet és sárgára színezi őket.

5. ábra: kötelezően kitöltendő mezők
Azért, hogy a hallgató tájékozódhasson az esetleges elmaradt dokumentumokról illetve a döntése
eredményéről az űrlap alján lévő blokkok folyamatosan láthatók, de természetesen csak az ügyintézők
számára szerkeszthetőek.
Ha a hallgató nem akarja kitölteni az űrlapot, vagy az esetleges módosításokat megőrizni, akkor a
Mégse gomb használatával kell befejeznie a szerkesztést. Amennyiben a módosításokat szeretné
menteni, de még nem akarja beadni a Mentés piszkozatként nevű gombot kell használnia. Ekkor a
beadvány az ő dokumentumai között látszik csak, ügyintéző nem férhet hozzá.
Ha a beadvány megfelelő a benyújtáshoz a Mentés, és véglegesítés gombot kell megnyomnia.

6. ábra: kitöltés befejezése
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A Mentés gomb megnyomását követően lefutnak bizonyos űrlap ellenőrzések, amelyek kiszűrik a
hibásan kitöltött beadványokat. Ha az ellenőrzések nem találtak hibát, akkor a dokumentum Új,
beadva állapotba a választott doktori iskolának megfelelő irodába kerül. Ez az adatlapon és a
Feldolgozási naplóban is megjelenik. A beadvány ebben az állapotban marad, mindaddig amíg egy
ügyintéző nem nyitja meg a beadványt. Az Új, beadva állapot jellegzetessége, hogy a hallgató itt még
módosíthatja, visszavonhatja vagy törölheti a beadványát. Amennyiben a beadványt egy ügyintéző
már megnyitotta a beadvány módosítására, visszavonására vagy törlésére nincs lehetőség.

7. ábra: Mentés, és véglegesítés után
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Ügyféltájékoztató
Tisztelt Jelentkező!
Szegedi Tudományegyetem felvételt hirdet a 2010-2011-es tanévre a Magyar Akkreditációs Bizottság
határozataival jóváhagyott Doktori Iskoláiban, a doktori (Ph.D.) tudományos fokozat megszerzésére
felkészítő 3 éves posztgraduális képzésre.
A képzés kötelező és szabadon választható kurzusokból és tudományos kutatómunkából áll. A sikeres
felvételi vizsgát tett (EU-tagállam állampolgára) pályázók - az OM által biztosítandó kereten belül kormányrendeletben meghatározott összegű ösztöndíjban részesülhetnek, amelynek összege 2010.
szeptemberétől 93.000,- Ft. A felvételt nyert pályázók - jogszabályban rögzített esetek kivételével nappali tagozatos (posztgraduális) hallgatói jogviszonyba kerülnek függetlenül attól, hogy állami- vagy
egyéb ösztöndíjas, illetve költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben. Egyéni kérésre, vagy
jogszabályi előírások alapján lehetőség van levelező tagozatos (posztgraduális) hallgatói jogviszony
létesítésére is.
Azon határon túli magyarok, akik nem EU-tagállam állampolgárai, a Magyar Állam külön keretéből
részesülhetnek ösztöndíjban. Az ezzel kapcsolatos információk, pályázati lehetőségek az Agora Iroda
hálózatában érhetők el (http://www.agorairoda.net/)
A költségtérítés félévente 80.000 Ft és 180.000 Ft között lehet, függ a választott iskolától/programtól,
valamint attól, hogy a képzés során milyen mértékben veszik igénybe az SZTE infrastruktúráját (pl.,
hol végzik a laboratóriumi munkát). A költségtérítés összege is csökkenthető egyéni kérelem alapján
annak mértékében, hogy a fizetésére kötelezett doktorandusz hallgató milyen mértékben vesz részt az
egyetem oktató- és kutató munkájában. A felvételi eljárás díja 2010-ben 9.000 Ft, amely megegyezik
az alapképzésre jelentkezés díjával. Amennyiben több doktori iskolába is benyújt felvételi kérelmet, az
azonos karon működök esetén 9.000 Ft, míg különböző karok esetén minden karon külön fizetendő az
eljárási díj.
A továbbképzésre jelentkezni a Moduloban beadott pályázattal lehet. A pontosan kitöltött
beadványokat az azon előírt mellékletekkel együtt 2010. május 17-én 12 óráig lehet beadni. A
jelentkezők június második felében felvételi vizsgát tesznek, amelynek anyagáról, időpontjáról 2010.
júniusában kapnak értesítést a választott doktori iskolának megfelelő kartól (az eljárási díj befizetésére
is ekkor kapnak csekket).
E posztgraduális képzésre a választott iskolának/képzési programnak megfelelő egyetemi
(mesterszintű, pld.: MA, MBA, MD, MJr, MPharm, MSc) diplomával rendelkezők, ill. az egyetemek
(nem főiskolai szakjai) utolsó éves hallgatói jelentkezhetnek.
A pályázatok az akkreditált Doktori Iskolák alább feltüntetett képzési programjaira adhatók be. Bővebb
érdemi információ az egyes Doktori Iskolák vezetőitől, a feltüntetett vezető oktatóktól, az Országos
Doktori Tanács honlapjáról (www.doktori.hu) , illetve a Doktori Intézet igazgatójától (Dr. Klukovits
Lajos egyetemi docens, SZTE Doktori Intézet, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. tel: 62-544-831, 544076, e-mail: dokint@rekt.u-szeged.hu vagy klukovits@math.u-szeged.hu) kapható. Technikai jellegű
információért az iskola szerint illetékes karok Dékáni Hivatalaihoz, illetve Egri Katalinhoz (SZTE
Doktori Intézet 544-022, egri@rekt.u-szeged.hu) lehet fordulni.
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Külső hallgatóknak küldött meghívó
Tisztelt „jelentkező neve”!
Szegedi Tudományegyetem felvételt hirdet a 2010-2011-es tanévre a Magyar Akkreditációs Bizottság
határozataival jóváhagyott Doktori Iskoláiban, a doktori (Ph.D.) tudományos fokozat megszerzésére
felkészítő 3 éves posztgraduális képzésre.
A képzés kötelező és szabadon választható kurzusokból és tudományos kutatómunkából áll. A sikeres
felvételi vizsgát tett (EU-tagállam állampolgára) pályázók - az OM által biztosítandó kereten belül kormányrendeletben meghatározott összegű ösztöndíjban részesülhetnek, amelynek összege 2010.
szeptemberétől 93.000,- Ft. A felvételt nyert pályázók - jogszabályban rögzített esetek kivételével nappali tagozatos (posztgraduális) hallgatói jogviszonyba kerülnek függetlenül attól, hogy állami- vagy
egyéb ösztöndíjas, illetve költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben. Egyéni kérésre, vagy
jogszabályi előírások alapján lehetőség van levelező tagozatos (posztgraduális) hallgatói jogviszony
létesítésére is.
Azon határon túli magyarok, akik nem EU-tagállam állampolgárai, a Magyar Állam külön keretéből
részesülhetnek ösztöndíjban. Az ezzel kapcsolatos információk, pályázati lehetőségek az Agora Iroda
hálózatában érhetők el (http://www.agorairoda.net/)
A költségtérítés félévente 80.000 Ft és 180.000 Ft között lehet, függ a választott iskolától/programtól,
valamint attól, hogy a képzés során milyen mértékben veszik igénybe az SZTE infrastruktúráját (pl.,
hol végzik a laboratóriumi munkát). A költségtérítés összege is csökkenthető egyéni kérelem alapján
annak mértékében, hogy a fizetésére kötelezett doktorandusz hallgató milyen mértékben vesz részt az
egyetem oktató- és kutató munkájában. A felvételi eljárás díja 2010-ben 9.000 Ft, amely megegyezik
az alapképzésre jelentkezés díjával. Amennyiben több doktori iskolába is benyújt felvételi kérelmet, az
azonos karon működök esetén 9.000 Ft, míg különböző karok esetén minden karon külön fizetendő az
eljárási díj.
A továbbképzésre jelentkezni a Moduloban beadott pályázattal lehet. A pontosan kitöltött
beadványokat az azon előírt mellékletekkel együtt 2010. május 17-én 12 óráig lehet beadni. A
jelentkezők június második felében felvételi vizsgát tesznek, amelynek anyagáról, időpontjáról 2010.
júniusában kapnak értesítést a választott doktori iskolának megfelelő kartól (az eljárási díj befizetésére
is ekkor kapnak csekket).
E posztgraduális képzésre a választott iskolának/képzési programnak megfelelő egyetemi
(mesterszintű, pld.: MA, MBA, MD, MJr, MPharm, MSc) diplomával rendelkezők, ill. az egyetemek
(nem főiskolai szakjai) utolsó éves hallgatói jelentkezhetnek.
A pályázatok az akkreditált Doktori Iskolák alább feltüntetett képzési programjaira adhatók be. Bővebb
érdemi információ az egyes Doktori Iskolák vezetőitől, a feltüntetett vezető oktatóktól, az Országos
Doktori Tanács honlapjáról (www.doktori.hu) , illetve a Doktori Intézet igazgatójától (Dr. Klukovits
Lajos egyetemi docens, SZTE Doktori Intézet, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. tel: 62-544-831, 544076, e-mail: dokint@rekt.u-szeged.hu vagy klukovits@math.u-szeged.hu) kapható. Technikai jellegű
információért az iskola szerint illetékes karok Dékáni Hivatalaihoz, illetve Egri Katalinhoz (SZTE
Doktori Intézet 544-022, egri@rekt.u-szeged.hu) lehet fordulni.
A jelentkezési űrlapot a következő címen töltheti ki:
https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx?token=”egyedi_azonosító”
Üdvözlettel:
Modulo üzemeltetés

