Tájékoztató doktori komplex vizsgára jelentkezők részére
DSz 13. §
„(1) A komplex vizsga a doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási
szakaszának lezárásaként és a kutatási es disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként, vagy az egyéni
képzés kezdetén teljesítendő, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelt.”

1. A doktori komplex vizsgára a doktorandusznak szükséges jelentkeznie (jelentkezési lap letölthető:
http://btkphd.unideb.hu/letoltesek/fokozatjelent2016.pdf). A jelentkezés feltétele a doktori képzés 3. aktív
félévének a lezárása, 90 kredit megszerzése. A jelentkezési lapra szükséges ráírni a komplex vizsga tárgyait
is. „A témavezetői állásfoglalása a doktorandusz kutatási eredményeiről” c. mellékletet a jelentkezési lappal
együtt, aláíratva szükséges leadni. A jelentkezés határideje március 31. (október 31).
2. A doktori iskolák a komplex vizsga jelentkezések ismeretében április 30-ig (november 30-ig) felterjesztik
a bizottságok összetételét a Bölcsészettudományi Doktori Tanácsnak. (A komplex vizsga bizottsága legalább
három főből áll. A vizsgabizottság elnöke a doktori iskolában tevékenykedő egyetemi tanár, habilitált
egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy MTA doktora címmel rendelkező oktató,
kutató lehet. A bizottság minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A bizottság tagjainak legalább
egyharmada az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső szakember (az egyetem professzor
emeritusa és nyugalmazott oktatója nem minősül külső tagnak). Nem lehet a bizottság tagja a jelölt
témavezetője, illetve olyan személy, aki az értekezés alapját képező közlemények társszerzője.)
3. A komplex vizsgák megszervezése, a tagok felkérése a doktori iskolák/programok feladata, a vizsgák
javasolt időpontja május 7-től július 6-ig (január 1-től január 25-ig) terjed. Az ismétlő vizsgák határideje:
augusztus 31. (január 31.)
4. A komplex vizsga akkor folytatható le, ha a bizottság mindhárom tagja (elnök, belső és külső tag) jelen van.
5. A komplex vizsga menete
DSz13§
„(6) A komplex vizsga elméleti részében a doktorandusz a vonatkozó tudományág szakirodalmában való
tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot. A komplex vizsga elméleti
részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori
iskola képzési terve tartalmazza. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is.
(7) 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.”
6. A komplex vizsga minősítése
A komplex vizsga két részből áll. Az „elméleti részben” a doktorandusz a fő és melléktárgyakból megszerzett
tudásáról, a második részben („disszertációs rész”) pedig az egyéni kutatási eredményeiről ad számot. A
doktori komplex vizsga eredményét a bizottság tagjai a vizsga egy-egy részére vonatkozó egyenkénti
szavazatukkal, „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel értékelik. Sikertelen vizsgarész esetén a
vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem teljesített
tárgyakból. Az eredményt közvetlenül a vizsga után ki kell hirdetni. A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell
felvenni. A komplex vizsga minősítése nem befolyásolja a doktori fokozat minősítését.
6. A doktori képzés második kutatási és disszertációs szakaszába az a hallgató léphet, aki 4. aktív félév végén
legalább 120 megszerzett kredittel és a felvételi óta legalább egy közlésre leadott publikációval rendelkezik
valamint sikeres komplex vizsgát tett.

