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A KOMPLEX VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

(KIVONAT AZ EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZATBÓL)
A tanulmányi kötelezettségek teljesítése 11. §
[…]
(11) A komplex vizsga a doktorandusz hallgató tudományágban szerzett ismereteinek
összefoglaló, áttekintő jellegű – legalább három tagú – bizottság előtt letett nyilvános
vizsgája, amelyet a negyedik aktív félévében kell letenni. A sikertelen komplex vizsga
javítását csak azonos vizsgaidőszakon belül, legfeljebb egy alkalommal lehet megkísérelni.
(12)A komplex vizsgára történő jelentkezés feltétele: a) két idegen nyelvnek a tudományág
műveléséhez szükséges ismerete, amit – ha a Doktori Iskola Működési Szabályzata a második
idegen nyelv vonatkozásában máshogy nem rendelkezik – legalább B2 szintű komplex
államilag elismert nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal kell igazolni, és
siketek esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének igazolásával is történhet, illetve külföldi
doktorandusz, a nem magyar anyanyelve mellett egy további idegen nyelv ismeretét kell,
hogy a jelen szabályzat rendelkezései szerint igazolja, valamint b) a doktori képzés képzési és
kutatási szakaszában legalább 90 kredit és valamennyi kötelező tantervi követelmény
teljesítése.
(13) A komplex vizsga vizsgabizottsági tagjainak legalább egyharmada nem állhat
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel, vagy nem az adott doktori iskola
oktatója. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy professor emeritus vagy az MTA
doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos
fokozattal kell, hogy rendelkezzen. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó
doktorandusz témavezetője.
(14) A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét
mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos/művészeti
előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”)1.
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A disszertációs részhez a BTK doktori iskoláiban lehetőleg ppt-s előadást kérünk.
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(15) A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz
vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola tanterve tartalmazza. Az elméleti
vizsgának lehet írásbeli része is.
(16) A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot
szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés
második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az
eredmények publikálásának ütemezését. A témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy
előzetesen írásban és/vagy a vizsgán értékelje a vizsgázót.
(17) A komplex vizsgát kétfokozatú értékelési rendszerben – megfelelt, illetve nem megfelelt
értékeléssel – kell minősíteni, és eredményét az utolsó vizsgarész napján ki kell hirdetni.
(18) Az ismeretek ellenőrzésének adminisztrációs kérdéseire, illetve a vizsgák
megszervezésére és lebonyolítására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseit a jelen
szabályzatban foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
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