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1. A képzési és kutatási szakaszban (4. félév) komplex vizsgára kerül sor. 
A komplex vizsga két fő részből áll:  
Elméleti rész: a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel  
Disszertációs rész: a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot  
 

• A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó kutatásmódszertani- és szakmai 
tantárgyakból tesz vizsgát.  
A módszertani tárgy a Modern módszerek a kvantitatív kutatásban, valamint a Kvalitatív 
kutatási módszertan tárgyak közül kerül kiválasztásra, annak függvényében, hogy a doktori 
értekezésben a hallgató mely módszertant alkalmazza jellemzően. 
A szakmai tárgy, azt a tudományterületet öleli fel, ahol a hallgató a tudományos kutatását 
végzi. 
Mindkét tantárgyra a hallgató témavezetője tesz javaslatot, a harmadik félév végén. 
 

• A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában számot ad: 
- a kutatási témához kapcsolódó szakirodalmi ismereteiről, 
- beszámol a kutatási folyamat állásáról és esetleges eredményeiről, 
- ismerteti a doktori képzés második - kutatási és disszertációs - szakaszára vonatkozó 

kutatási tervét, valamint 
- a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. 
- A hallgató Magyar Tudományos Művek Tára oldalról lekérdezett publikációs listája az 

előadás részét kell, hogy képezze. 

A komplex vizsgára bocsátás feltétele a képzési tervben meghatározott minimum kreditek 
teljesítése. 

 

2. Komplex vizsgáig leadandó dokumentumok 
• Összefoglaló dokumentum elektronikusan (1 héttel a vizsga előtt kerüljön leadásra) 
és nyomtatott formában, 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 terjedelmű 
- TNR 12 
- Sorkizárt 
- 2,5 cm-es margó 
- Szimpla sorköz 
- A fejezetek élén vastag betűs, az alfejezetek élén dőlt betűs címek álljanak 
• A kutatási beszámoló diasora, amely tartalmazza a hallgató 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. 

 
 

3. A komplex vizsga bizottságának összetételére vonatkozó szabályok: 

 a vizsgabizottság legalább 3 tagból áll, 

 valamennyi tag tudományos fokozattal rendelkezik, 

 a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a Pannon 
Egyetemmel, 

 vizsgabizottság elnöke a Pannon Egyetem 
- egyetemi tanára, vagy 
- habilitált egyetemi docense, vagy 
- habilitált főiskolai tanára, vagy 
- Professor Emeritusa, vagy 

https://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2021/01/GSDI_kepzesi_terv_2020_szeptembertol.pdf


- tudományok doktora, MTA doktora címmel rendelkező oktatója, kutatója, 
- a jelölt témavezetője nem lehet tagja a bizottságnak 
 

4. A komplex vizsga értékelése: 

A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét (0-1-2-3-4 
pont adható). 

- A komplex vizsga elméleti részének minősítése: a két témakörre külön-külön 
megállapított pontok átlaga a megszerezhető pontok százalékában megadva. Az 
átlagszámításnál a főtárgyat (szakmai tárgy) 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 minősítés. 
 

-  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 átlag meghaladja a 60 százalékot. 

 
- A komplex vizsga minősítése: 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 vizsga eredménye nem számít bele a doktori fokozat minősítésének kialakításába, de 
sikeres teljesítése a képzés második szakaszába történő belépés feltétele. 


