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Oktatás célja:
A kurzus a doktori komplex vizsgára készíti fel a résztvevőket. A komplex vizsga követelményeit és körülményeit a
MOME Doktori Képzési Terve az alábbiak szerint határozza meg: "A 4. szemeszter végén a hallgatók
versenyvizsgát tesznek, melynek eredményétől függően folytathatják tanulmányaikat a képzés második felében. A
versenyvizsga során a vizsgabizottság számára a doktoranduszok egy részletesen kidolgozott kutatási tervet
és/vagy a tervezett disszertáció egy fejezetét nyújtják be, minimum 1 ív (40.000 n) terjedelemben. DLA képzésben
résztvevő doktoranduszok bemutatják a doktori kutatásukból kibomló alkotói tevékenységük részeredményeit,
továbbá minden vizsgázó írásos nyilatkozatot tesz arról, hogy kutatása lefolytatásához milyen infrastrukturális és
információs erőforrásokra van szüksége, pályázatával kíván-e/tud-e az egyetemen futó valamely kutatási
programhoz csatlakozni, valamint hogy a disszerensi fázisban milyen kivitelezési ütemterv szerint kíván eljárni
(project plan).
Az írott és vizuális dokumentumok benyújtását követően szóbeli vizsga keretében a pályázók válaszolnak a
bizottsághoz benyújtott pályázat részleteit illető szakmai kérdésekre, melyekből kettőt a bizottság a vizsgát
megelőzően két héttel a pályázó tudomásáras hoz (témaszűkítés). A vizsgabizottság a benyújtott anyagok és a
szóbeli válaszok alapján elbírálja, hogy a pályázó a projekt lefolytatására alkalmas, illetve felkészült-e; hogy a
kutatástól várható-e új ismeret, eredeti kulturális és tudományos hozzájárulás megszületése, valamint hogy a
pályázó birtokában van-e azoknak a képességeknek, melyek kutatási eredményeinek hatékony átadására
(kommunikálására) jogosítják."
Tantárgy tartalma:
A résztvevők a sikeres pályamű elkészítéséhez szükséges munkafázisok (absztrakt, bibliográfia, empirikus
források, dokumentáció) fokozatos fejlesztését peer review rendszerben és szemináriumi vita mellett folytatják,
feltételezve a témavezetői konzultáció folyamatosságát.
Számonkérési és értékelési rendszere:
A kurzus teljesítésének feltétele a 40.000 karakteres, folyószövegként kidolgozott átfogó vázlat (theoretical
frameworks) vagy a majdani disszertáció egy részleteiben kidolgozott fejezetének, továbbá a pályamunkához
benyújtandó idő- és erőforrás managementet lefektető munkaterv (project plan) elkészítése. A kurzusnak nem
tárgya a alkotói-művészeti eredmények, a doktori kutatás tervezői téziseinek kidolgozása, az ide kapcsolódó
dokumentációk és prezentációs anyagok elkészítésének irányítása.
A szövegek beadási határideje: május 11., az utolsó doktori szerda napja!

