Komplex vizsga
nyilvános záróvizsga a doktori képzés II. évfolyamának végén
kurzus kódja: di73
kredit érték: 0, kötelezően teljesítendő

A 4. szemeszter végén a hallgatók komplex vizsgát tesznek, melynek eredményétől függően folytathatják
tanulmányaikat a képzés második felében.
A komplex vizsgára bocsátás feltétele minimálisan 114 kredit megszerzése az első négy szemeszterben, a
Kutatói képességfejlesztés, a Kontextuális ismeretek illetve a Kutatói és Alkotói munka kurzuscsoportokban
kötelezően teljesítendő képzési kreditek közül. A komplex vizsga előfeltételül meghatározott kurzusok, a
”Tudományos írás” és a ”Kutatói pályamű” teljesítése kötelező.
A komplex vizsga során a Habilitációs és Doktori Tanács által kinevezett vizsgabizottság számára a
doktoranduszok egy részletesen kidolgozott kutatási tervet (project plan) és a tervezett disszertáció egy fejezetét
nyújtják be, minimum 1 ív (40.000 n) terjedelemben. A DLA képzésben résztvevő doktoranduszok bemutatják
továbbá a doktori kutatásukból kibomló alkotói tevékenységük részeredményeit. A project plan keretében 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.
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 tudomására 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.
A komplex vizsga eredményét a vizsgabizottság a vizsga napján közli a vizsgázókkal.
Sikertelen komplex vizsga esetén a vizsgabizottság a fenti protokoll szerint (témaszűkítés két héttel a szóbeli
vizsga előtt) pótvizsga lehetőséget biztosít, amelyet a doktori képzésről szóló 266/2016 kormányrendelet alapján
ugyanabban a vizsgaidőszakban kell megtartani.

