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KOMPLEX VIZSGA 

 

Az első szakasz végén (Képzési és kutatási szakasz – 4. félévben) a hallgatónak „komplex 

vizsgát” kell tennie. A vizsga célja: értékelni a hallgató tanulmányi és kutatási előmenetelét, 

valamint, hogy készen áll folytatni doktori tanulmányait, alkalmas-e a Kutatási és disszertációs 

szakasz megkezdésére. Mindezek előtt, a doktorandusz hallgató a 3. félév végi értékelő lapján 

témavezetője jóváhagyásával kijelöli a Komplex vizsga fő- és melléktantárgyát, melyet a 

Doktori Iskola aláírásával elfogad, jóváhagy. Az adott komplex vizsga tételsorát a hallgatók a 

Doktori Iskola honlapjáról tudnak letölteni. 

A komplex vizsgára bocsátás feltételei 

A komplex vizsgáig a hallgatónak sikeresen teljesítenie kell a 2.1. pontban felsorolt, kötelező 

tantárgyakat és egy szabadon választható tantárgyat (összesen 90 kredit), valamint az első 2 év 

kutatási beszámolóit (összesen 20 kredit). Fontos megjegyezni, hogy valamelyik tárgy nem 

teljesítése a vizsgáig kizáró ok, tehát a tantárgyak hiánytalan teljesítése után lehet csak a vizsgát 

teljesíteni. Így tehát, a komplex vizsgára történő bocsátás feltétele: a doktori iskola képzési 

tervében előírt tantárgyi kreditek és kutatási beszámolók teljesítése. A komplex vizsgára 

leadandó dokumentumok: szakirodalmi összefoglaló és a kutatási beszámoló diasora.  

A komplex vizsga bizottsága 

A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább 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 tudományok doktora fokozattal/MTA Doktora címmel rendelkező 

oktató, kutató. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai 

tanár, Professor Emeritus vagy tudományok doktora fokozattal/ Magyar Tudományos 

Akadémia doktora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A vizsgabizottság valamennyi tagja 

tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó 

doktorandusz témavezetője. 

A komplex vizsga részei 

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” vagy „gyakorlati rész”).  



 A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tantárgyból tesz vizsgát (fő- és 

melléktantárgyak).  

 A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában számot ad: a kutatási 

témához kapcsolódó szakirodalmi ismereteiről; a kutatási folyamat állásáról és esetleges 

eredményeiről; a „kutatási és disszertációs szakaszra” vonatkozó kutatási tervéről; a 

disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezéséről. 

A témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy előzetesen írásban és/vagy a vizsgán 

értékelje a vizsgázót. 

A komplex vizsga értékelése. A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és 

disszertációs részét (0-1-2-3-4 pont adható).  

 A komplex vizsgaelméleti részének minősítése: a két témakörre külön-külön megállapított 

pontok átlaga a megszerezhető pontok százalékában megadva. Az átlagszámításnál a főtárgyat 

kétszeres szorzóval kell figyelembe venni. A komplex vizsga elméleti része megfelelt 

minősítésű, amennyiben az elért számtani átlag meghaladja a 60 százalékot. 60 százalék alatt 

nem megfelelt a minősítése. 

 A komplex vizsga disszertációs részének minősítése: a gyakorlati részre kapott pontok a 

megszerezhető pontok százalékában megadva. A komplex vizsga disszertációs része megfelelt 

minősítésű, amennyiben az elért átlaga meghaladja a 60 százalékot.  

 A komplex vizsgaminősítése: a komplex vizsga megfelelt minősítésű, amennyiben mindkét 

vizsgarész megfelelt minősítést kapott. A sikertelen komplex vizsga rész, vagy az egész 

komplex vizsga egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban megismételhető.  

A komplex vizsgáról jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján 

kihirdetik. 

A komplex vizsgát sikertelenség esetén egyszer lehet ismételni, egyéb esetben a hallgató 

elbocsátásra kerül.  

A komplex vizsgáig leadandó dokumentumok 

1. Spirálozott, nyomtatott dokumentum, amely tartalmazza a kutatási téma szakirodalmi 

összefoglalóját, a végleges kutatási tervet, az empirikus kutatás tervezett 

megvalósítását, valamint a témavezető értékelését a vizsgázóról. Formai 

követelményei: minimum 15 oldal terjedelem, TNR 12-es betűméret, sorkizárt, minden 



margója 2,5 cm-es, szimpla sorközű és a fejezetek élén vastag betűs, az alfejezetek élén 

dőlt betűs alcímek álljanak.  

2. A kutatási beszámoló diasora, amely tartalmazza a kutatási témájának összefoglalását, 

illetve annak szakirodalmi részét, az eddig elért eredményeinek rövid összefoglalását, 

valamint a publikálásra beküldött, illetve megjelent cikkeket, továbbá a disszertációs 

szakaszra vonatkozó kutatási tervet. A hallgató a prezentáció diasorát elektronikusan 

küldi át. 

A komplex vizsgát megelőzően a Doktori Iskola honlapján, nyilvánosan elérhetővé teszi a 

hallgatók számára a fő- és melléktárgyak tételsorait és a komplex vizsga meghívóját a 

menetrenddel (https://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/komplex-vizsgak/).  
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