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Kandó Kálmán Doktori Iskola

Komplex vizsga szabályai

A doktori képzésben a képzési és kutatási szakasz sikeres lezárásához, a kutatási és disszertációs
szakaszba történő felvételhez eredményes komplex vizsga szükséges.
I.

Jelentkezés

A komplex vizsgára bocsátásról a DIT dönt, feltételei a következők:
1./ a doktori képzés első négy félévében legalább 90 kredit teljesítése; valamennyi, a doktori iskola
képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése;
2./ a Kutatási előrehaladási jelentés 1-2-3 tárgyak és az Önálló kutatási tevékenység 1-2-3
osztályzatainak átlaga legalább 4,0 legyen;
3./ legalább két, idegen nyelven megjelent publikáció, ami vagy nemzetközi konferencia
kiadványban vagy lektorált folyóiratban megjelent (vagy közlésre elfogadott) publikáció.
A doktorandusz a beiratkozástól számított negyedik aktív félév végéig köteles a komplex vizsgát
teljesíteni. A komplex vizsgát a TR-ben meg kell hirdetni, arra a doktorandusznak jelentkeznie
kell. 1
II.

Komplex vizsga részei 2

A komplex vizsga szóbeli vizsga, mely két részből áll: az egyik részben a vizsgázó tudományos/
művészeti előrehaladásáról ad számot (disszertációs rész), a másik részben a vizsgázó elméleti
felkészültségét mérik fel (elméleti rész). A komplex vizsga elméleti és disszertációs része
azonos és eltérő napokon is történhet, előbb az elméleti, majd a disszertációs rész
lebonyolításával.
A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból (alaptárgy, szaktárgy) tesz vizsgát. A
tárgyak listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza, mely elérhető a doktori iskola honlapján.
Az elméleti részben a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való
tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről is számot ad.
A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a
doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció
elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. Előadásában kitér eredményeinek
tudományos jelentőségére és innovációs tartalmára, illetve – amennyiben releváns – a kutatás
technológiai motivációira, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára. A vizsgázó a
vizsga előtt legalább egy héttel elektronikus formában benyújtja a bizottság számára az eddig elért
eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a publikálásra beküldött, illetve megjelent
cikkeket.
III.

Lebonyolítás

A komplex vizsgát a vizsgaidőszakban kell megszervezni, olyan módon, hogy a doktorandusz
egyéb vizsgakötelezettségeinek a komplex vizsga letétele előtt eleget tudjon tenni. A részletes
követelményeket a vizsga letétele előtt legalább fél évvel a DI honlapján közzé kell tenni, mely
követelmények a közzététel után nem módosíthatók. 3
A komplex vizsga lefolytatható magyar vagy angol nyelven. A komplex vizsgát nyilvánosan,
bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottságot a HBDT jelöli ki. A vizsgabizottság legalább
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BME TVSZ 183. § (1) és (4)
BME DHSZ 15. § (3), (4) és (5)
3
BME TVSZ 183. § (2) és (3)
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három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár, vagy
Professor Emeritus, vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A bizottság
valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó
témavezetője, illetve a vele függőségi viszonyban álló személy. A témavezető a vizsga előtt
legalább egy héttel elektronikus formában eljuttatja a bizottság elnökének a hallgató
teljesítményének témavezetői értkelését. A komplex vizsgára a témavezetőt meg kell hívni. 4
A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex
vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítélte.
A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban
ismételheti meg. 5
A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
1. a vizsgázó azonosító adatait (név, hallgatói azonosító szám, születési hely és idő),
2. a komplex vizsga egyes részeinek megnevezését,
3. a komplex vizsga időpontját,
4. a vizsgabizottság tagjainak azonosító adatait (név, oktatói azonosító szám, ha van)
5. az egyes vizsgarészek eredményét
6. a komplex vizsga végső értékelését (Megfelelt/ Nem megfelelt),
7. a vizsgabizottság tagjainak sajátkezű aláírását és
8. a vizsgázó sajátkezű aláírását. 6
A jegyzőkönyvnek szöveges részt is tartalmaznia kell.
A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. A komplex vizsga eredménye nem
számít bele a doktori fokozat minősítésének kialakításába, de sikeres teljesítése a képzés második
szakaszába történő belépés feltétele. 7
IV.

Egyéni felkészülők

A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve,
hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az
esetben a fokozatszerzési eljárási kérelem elfogadásával, és a komplex vizsga teljesítésével jön
létre.8
A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára
bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen
megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet is-merni. A felvételt
követő komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez tartozik. 9 A doktori
képzésben a korábbi tanulmányok vagy az előzetesen megszerzett tudás alapján elismert kreditek
mennyisége elérheti az előírt kreditmennyiségnek - a 240 kreditnek-akár a 100%- át is.
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