
 
PhD komplex vizsga 

 
(1) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő hallgatók esetében a 

képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli 
a tanulmányi, kutatási előmenetelt (őszi szemeszterben január 20-ig, tavaszi szemeszterben 
június 15-ig).  

 
(2) A PhD komplex vizsga a program és témavezető javaslatára, az OGYDHT által felkért és 

megbízott Komplex Vizsga Bizottság által minősített, nyilvános szóbeli vizsga. Az elnök a 
PTE ÁOK/GYTK szakmailag illetékes egyetemi tanára, a tagok egyike nem állhat 
foglalkoztatási jogviszonyban a PTE-val. A komplex vizsgabizottság tagja csak a legalább 
5 éve tudományos minősítéssel rendelkező oktató vagy kutató lehet. A Komplex Vizsga 
Bizottságban nem vehet részt a doktorandusz témavezetője vagy olyan személy, akitől az 
ügy tárgyilagos bírálata az OGYDHT megítélése szerint nem várható el.  

 
(3) A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét 

mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad 
számot („disszertációs rész”). A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két 
tárgyból/témakörből tesz vizsgát. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás 
formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti 
a PhD-képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció 
elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. A disszertációs rész 
értékeléséhez a vizsgázónak maximum 10 oldalas dolgozatot kell benyújtania a vizsgára 
történő jelentkezéskor (rövid irodalmi áttekintés, kutatómunka fő kérdései, metodikai 
alapok, eddigi és várható eredmények, további tervek, ütemezés). A témavezető(k) 
előzetesen írásban értékelheti(k) vizsgázót. A komplex vizsgát legkésőbb a komplex 
vizsgaidőpont előtt 21 nappal nyilvánossá kell tenni. 

 
(4) A PhD komplex vizsga elméleti részének egyik tárgyából való vizsga alól az OGYDHT 

egyedi megítélés alapján felmentést adhat azon doktoranduszoknak, akik 
(a) az illető tárgyból akár belföldön, akár külföldön sikeres PhD- szigorlatot, vagy - az 

OGYDHT által - azzal egyenértékűnek ítélt vizsgát tettek, 
(b) a gradualis képzésben az illető tárgyat akár kötelező, akár választható (speciális 

kollégium) formában legalább három évig, vagy rövidebb ideig, de legalább 168 órát 
oktatták, 

(c) az illető tárgyból könyvet írtak. 
 
(5) A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex 

vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A komplex vizsga sikeres, 
amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. A 
sikertelen komplex vizsgát a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban egy alkalommal 
megismételheti. A komplex vizsgateljesítményt a bizottság tagjai részenként és egyénenként 
1-5 fokozatú skálán pontozzák. A komplex vizsga minősítése két fokozatú: megfelelt vagy 
nem felelt meg. A vizsga eredményes (megfelelt), ha a jelölt pontszáma eléri a 
megszerezhető pontok 60%-át. Az eredményt közvetlenül komplex vizsga után ki kell 
hirdetni. A komplex vizsga eredményét a bizottság jegyzőkönyvben rögzíti, a komplex 
vizsgáról bizonyítványt állít ki.  


