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Kinek ajánljuk a NDI programját?

Aki kutatóként szeretne foglalkozni az oktatás és nevelés problémavilágával.

Aki a pedagógusképzés és pedagógiai kutatás és fejlesztés területén dolgozik.

Aki olyan oktatásügyi munkakörben dolgozik, amely kutató-fejlesztő kompetenciákat is igényel 
(pl. iskolaértékelés, kurrikulum-fejlesztés, tanácsadói munka, mester és kutató pedagógusok).

Olyan gyakorló pedagógusoknak, akik pedagógiai kutatásokkal is szeretnék gazdagítani a szakmai 
tevékenységüket.



A PhD megszerzésének folyamata

Első két év:  döntően kurzusokon történő részvétel + a témavezető(k) 
irányításával a kutatási terv kidolgozása és az önálló kutatás elkezdése. 

Második két év: önálló kutatás a témavezető(k) személyes irányítása mellett + 
publikálás + a disszertáció elkészítése és megvédése



Mit várunk a jelentkezőktől?

• Magas szintű tájékozottságot a kapcsolódó alapvető hazai és  
idegen, elsősorban angol nyelvű nemzetközi szakirodalomban;

• A NDI egyes programjai  kutatási profiljához kapcsolódó 
egyéni kutatási elképzelés megfogalmazását (mini kutatási 
terv)a potenciális témavezetővel együttműködve.



Mit várunk a hallgatóinktól? (1)

• Önálló, aktív kutató munka folytatását. 
(ösztöndíjasok esetében a PPK oktatói-hallgatói közössége tagjaként)

• Idegen nyelvű szakirodalom szisztematikus feldolgozását („rengeteg olvasás”).

• A kutatás-módszertani tudás intenzív fejlesztését.

• Publikálást, konferencia előadások tartását (idegen nyelven is).

• Felsőoktatási tanítási tapasztalatok megszerzését.



Mit várunk a hallgatóinktól? (2)

• A témavezetőkkel való intenzív kapcsolattartást.

• Aktív részvételt a NDI egyes programjaihoz kapcsolódó szakmai műhelyek 
munkájában.

• Bekapcsolódást  a karokon/intézetekben folyó kutatásokba, 
kutatócsoportok munkájába.

• Beilleszkedést a doktori hallgatói közösségébe, együttműködést a 
társakkal.



Képzés és kutatás egysége

• A tanulás döntő része kutatómunkában realizálódik.

• A harmadik félév végére részletesen kidolgozott kutatási tervet kell készíteni, 
amelyet a negyedik félév végén komplex vizsgán kell megvédeni.

• A négy év alatt 252 kreditet kell összegyűjteni (erről majd később 
részletesen).



A Neveléstudományi Doktori Iskola prioritásai

• Intenzív olvasás, különösen idegen (angol) nyelven.
(a szükséges tudásnak csak töredéke érhető el magyarul)

• A programokhoz kapcsolódó kari/intézeti kutatásokba való bekapcsolódás 
támogatása.
(az egyéni kutatás általában közös kutatási programok megvalósítását támogatja)

• A kutatásmódszertani felkészültség erősítése.

• A oktatásba történő bekapcsolódás támogatása. 
(a kreditek egy részét ezzel kell megszerezni; sokféleképpen teljesíthető)

• Partnerség, iskolákkal való együttműködés és valós terepen végzett team-munka 
támogatása.

• A publikációs tevékenység ösztönzése magyar és idegen nyelven egyaránt.



Doktori programok az NDI-ben

• Andragógia Doktori Program, programvezető: Csehné Papp Imola

• Elméleti-történeti Pedagógia Program, programvezető: Németh András

• Gyógypedagógia Program, programvezető: Marton Klára

• Kora Gyermekkor Pedagógiája Program, programvezető: Zsolnai Anikó

• Pedagógusképzési és Felsőoktatáskutatási Program, programvezető: Halász Gábor

• Sport és Egészségnevelés Program, programvezető: Szabó Attila

• Tanulás, tanítás és Szaktárgyi Pedagógiák Program, programvezető: Szivák Judit

Mindegyik programunk magyar és angol nyelven is fut.

https://ppk.elte.hu/dstore/document/746/Andrago%CC%81gia%20Program.pdf
https://ppk.elte.hu/file/etp_program.pdf
https://ppk.elte.hu/dstore/document/745/Gyo%CC%81gypedago%CC%81gia%20Program%202021.pdf
https://ppk.elte.hu/dstore/document/749/kora%20gyermekkor_magyar_2021.pdf
https://www.ppk.elte.hu/dstore/document/355/EDiTE%20program%20description%20%282020%29.pdf
https://ppk.elte.hu/dstore/document/751/Sport_magyar_2021.pdf
https://ppk.elte.hu/dstore/document/753/TTSZP_magyar_2021.pdf


Praktikus információk az NDI működéséről

• A Neveléstudományi Doktori Iskola titkára, az adminisztrációt 
végző kollégák és a hallgatói képviselet bemutatkozása


