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A KOMPLEX VIZSGA  

LEÍRÁSA, TÉMAKÖREI ÉS IRODALMA  

(A doktori képzést 2016/2017-ben vagy később megkezdők számára) 

 

1. A komplex vizsgára bocsátás feltétele és követelményei 

(1) A komplex vizsgára jelentkezés feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (az 

első négy félévben) legalább 90 kredit, ezen belül valamennyi, a doktori iskola képzési tervében 

előírt „képzési kredit” (mely a tantárgyi követelmények teljesítésével gyűjthető össze) megszerzése.  

(2) A komplex vizsgára bocsátás feltétele, hogy az aktuális félévben a doktorandusz a komplex 

vizsgára jelentkezéskor már meglévők mellé a képzési időtervben negyedik félévre ajánlott, és ezzel 

a program tantervének a képzési és kutatási szakaszra (az első négy félévben) előírt valamennyi 120 

kreditjét megszerezze. 

(3) A fenti előírás alól kivételt képez a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgató, akinek 

hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. 

(4) A komplex vizsgára jelentkezéssel együtt a doktorandusz nyilatkozik szerzői adatainak 

nyilvántartásával kapcsolatban is. 

(5) A komplex vizsga egyes részei ugyanazon a napon zajlanak a tanév ütemezésében erre kijelölt 

időszakban. 

(6) A Komplex vizsga előtt a hallgatóknak szükséges benyújtaniuk egy előzetes dokumentumot 

tudományos előrehaladásukról a komplex vizsgát bezárólag. A dokumentumot jelen dokumentum 

1.sz. mellékletében foglaltak szerinti struktúrában kell megírni.  

• Formai és terjedelmi követelmények: min. 20 000, max. 40 000 karakter szóközökkel, Times 

New Roman, 12-es betűtípus, 1,5 sortáv.  

• A bemutatás terjedelmébe nem tartozik bele nem tartozik bele: a bibliográfia/felhasznált 

irodalom, illetve a mellékletekbe kerülő képek, táblázatok, grafikonok, forrásszövegek sem.  

• A bibliográfia/felhasznált irodalom min. 50 tételből álljon, melynek legalább 30%-a legyen 

idegennyelvű. 

• A hallgatónak csatolnia kell egy olyan jegyzéket a bemutatásához, melyben összegzi, hogy 

doktori kutatásaihoz kapcsolódóan, azok részeredményeiről a szigorlat napjáig milyen saját 

publikációi jelentek meg/állnak megjelenés alatt, illetve, hogy milyen előadásokat tartott 

szakmai rendezvényeken, tudományos konferenciákon.  

• A disszertációs rész bemutatásáról készített összegzés legkésőbb két héttel a komplex vizsga 

időpontja előtt megküldendő a témavezető(k) és a Doktori Iskola (otndi@pte.hu) részére.  

• A témavezető(k) a dokumentumot röviden véleményezi(k), maximum 1 oldalban, amelyet 

legalább két héttel a komplex vizsga időpontja előtt elküldenek a Doktori Iskolának 

(otndi@pte.hu). 

(7) A Komplex vizsga „C” részében a hallgatók prezentáció formájában adnak számot saját kutatási 

területének szakirodalmi ismereteiről, beszámol a doktori témájában végzett kutatásainak 

eredményeiről, megjelent tudományos közleményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára 

vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának 

ütemezését. A vizsgarészhez a hallgatónak legalább két héttel a komplex vizsga időpontja előtt 
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előzetesen el kell küldenie a Doktori Iskola számára (otndi@pte.hu) a doktori képzés második 

szakaszára vonatkozó kutatási tervét. A prezentációt nem szükséges elküldeni előre.  

2. A komplex vizsga bizottsága 

(1) A komplex vizsgát nyilvánosan, tudományos bizottság előtt kell letenni. A bizottság legalább 

három tagból áll.  

(2) A bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a 

doktori iskolát működtető intézménnyel.  

(3) A bizottság elnöke egyetemi tanár, kutatóprofesszor, habilitált egyetemi docens, habilitált 

főiskolai tanár, professor emeritus, vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel 

rendelkező oktató, kutató lehet.  

(4) A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem 

lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője, sem a doktorandusz közeli hozzátartozója. 

3. A komplex vizsga menete 

(1) A komplex vizsga két részből áll: 

a. Elméleti Rész (A és B rész): A vizsgarész során a doktorandusz a vonatkozó tudományág 

szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad 

számot, legalább két témakörből: 

− Általános neveléstudományi (A) témakörök 

− Program-specifikus témakörök: 

• Nevelésszociológiai (B/1) 

• Pedagógiatörténet és nevelésfilozófiai (B/2) 

• Oktatáselmélet és szakdidaktikai (B/3) 

b. Disszertációs rész (C rész): A vizsgarész során a vizsgázó előadás formájában ad számot saját 

kutatási területének szakirodalmi ismereteiről, beszámol a doktori témájában végzett 

kutatásainak eredményeiről, megjelent tudományos közleményeiről, ismerteti a doktori képzés 

második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az 

eredmények publikálásának ütemezését.  

(2) A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész 

napján kell kihirdetni.  

(3) A témavezetőnek a doktori iskola szabályzatában foglalt módon lehetőséget kell biztosítani, hogy 

előzetesen írásban és/vagy szóban értékelje a vizsgázót.  

4. A komplex vizsga értékelése 

(1) A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet. 

Megfelelt minősítést akkor kaphat a doktorandusz, ha mind az elméleti részben, mind a tudományos 

vagy művészeti előrehaladásról való beszámolás során a megszerezhető pontszámok legalább 60%-

át elérte.  

(2) A komplex vizsga összesített eredményét a két vizsgarész két tizedes jegyre kerekített 

százalékos eredményének, szintén két tizedes jegyre kerekített számtani átlaga adja. 
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(3) A két vizsgarészben szerezhető pontok: A Komplex vizsga Bizottsága a vizsgarészeket külön 

értékeli. Az értékelés és a pontszámok összetétele a következőképpen alakul: 

• Elméleti rész (A,B): Egy tételre adható maximum pontszám 15 pont, amely a tagok 

pontszámaiból áll össze. Minden tag egy 1-5 fokozatú skálán értékeli a hallgatót. Az Elméleti 

rész során összesen szerehető maximum pontszám 30 pont, amelyből 18 pontot szükséges 

elérnie a hallgatónak a vizsgarész sikeres teljesítéséhez.  

• Disszertációs rész (C): A hallgató előadására adható maximum pontszám 15 pont, amely a 

tagok pontszámaiból áll össze. Minden tag egy 1-5 fokozatú skálán értékeli a hallgatót. A 

Disszertációs rész során összesen elérhető pontszám 15 pont, amelyből 9 pontot szükséges 

elérni a hallgatónak a vizsgarész sikeres teljesítéséhez. 

(4) Abban az esetben, amennyiben a Bizottság bármely tagja 3 pont alatti értékelést ad a hallgatóról 

bármelyik vizsgarészben, úgy a hallgató az adott vizsgarészből megbukott. Amennyiben a komplex 

vizsga bármely része sikertelen eredménnyel zárul, úgy a teljes komplex vizsga sikertelen.  

(5) A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban 

megismételheti. 

(6) Amennyiben a két vizsgarészből az egyik sikeres volt, úgy elegendő csak a sikertelen 

vizsgarészből pótvizsgázni. A pótvizsga jegyzőkönyve ebben az esetben a sikeres rész 

jegyzőkönyvében foglaltakat is kell hogy tartalmazza, az összesített eredményt is a két sikeres 

vizsgarész számtani átlagával kell számítani.  

(7) Abban az esetben, amennyiben a doktorandusz a komplex vizsga félévében augusztus 31-ig nem 

tesz sikeres komplex vizsgát, úgy a doktorandusz hallgatói joga megszűnik. Keresztfélévben zajló 

komplex vizsga esetén a fenti határidő január 31.  

5. Kötelezettségek a komplex vizsgát követően 

(1) A doktorandusznak a sikeres komplex vizsgát követően maximum négy aktív félév alatt van 

lehetősége az abszolutórium kiadásához szükséges 240 kredit még hiányzó részét megszerezni. A 

doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.  

(2) A doktorandusznak a komplex vizsgát követően három éven belül a tudományterületi doktori 

szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő a 

doktorandusz kérelmére a doktori iskola tanácsának és a tudományterületi doktori tanácsnak a 

határozatával legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, amennyiben a doktorandusz ezen 

kötelezettségének szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem 

tud eleget tenni. 
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1. számú melléklet: Disszertációs rész struktúrája  

 
C. DISSZERTÁCIÓS RÉSZ 

 

Cél: a tudományos előrehaladás bizonyítása az alábbi tematika mentén  

 

1. A disszertáció témájának bemutatása  

a. A téma tudomány-rendszertani helye  

b. A téma relevanciája  

c. A téma aktualitása  

d. A disszertáció munkacímének/alcímének értelmezése (kronológiai, topográfiai, logikai, 

terminológiai stb. szempontok)  

2. A kutatási probléma bemutatása  

a. Kutatási kérdések  

b. Hipotézisek  

3. A téma szakirodalmi előzményeinek áttekintése  

a. A hazai és nemzetközi szakirodalom bemutatása  

b. A szakirodalom kritikai elemzésének legfontosabb megállapításai  

c. Szakirodalmi lista  

d. Idegen nyelvű szakirodalmi források  

4. A kutatás módszertani apparátusának bemutatása  

a. A módszertani előzmények, eljárások bemutatása  

b. A saját módszertani apparátus bemutatása  

5. A kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek bemutatása  

a. A mintavételi eljárás bemutatása  

b. A módszertani nehézségek/sikerek bemutatása  

c. Források, forráskritika  

6. A disszertáció szerkezete  

a. A disszertáció fejezeteinek, alfejezeteinek bemutatása  

b. A fejezetek arányainak számbavétele  

c. Mellékletek (képek, ábrák, grafikonok, szövegek)  

7. A disszertáció eredményei  

a. A disszertáció várható tudományos eredményeinek számbavétele  

b. A kutatás eredményeinek közlése (konferenciák, szakmai rendezvények, tanulmányok, 

folyóiratok, tanulmánykötetek)  

8. A kutatás ütemezése 


