Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola
KOMPLEX VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ
HALLGATÓK ESETÉN
A 2016 őszétől kezdődő 2+2 féléves képzésben a doktorandusz hallgatónak a negyedik aktív félév végén
komplex vizsgát kell tennie. A komplexvizsga-időszak a félév végi vizsgaidőszak negyedik hete és az azt
követő hét, a tényleges vizsga időpontja a jelentkezések és a bizottság függvényében kerül kijelölésre. A
komplex vizsga sikeres teljesítése a képzés folytatásának feltétele.
A komplex vizsgára jelentkezés feltétele 90 kredit megszerzése a doktori képzésben, a tanulmányi kreditek
megszerzése, valamint a publikációs követelmény (két, legalább beküldött státuszú folyóiratcikk, melyek
közül legalább az egyik angol nyelvű) teljesítése.
1. A negyedik félévre való beiratkozással egyidejűleg a hallgatónak egy előjelentkezési lapot kell leadnia.
Ebben megjelölhet egy listát, hogy melyik tárgyakból szeretné, ha a DIT kijelölné számára a KV
melléktárgyát. A DIT a félév során tárgyalja az előjelentkezéseket, melynek eredményéről a jelentkező a 10.
hét végéig értesítést kap.
2. A komplex vizsga a NEPTUN-ban a záróvizsgákhoz hasonló rendszerben bonyolódik. A komplex vizsgára
jelentkezni két módon kell:
2.1. A NEPTUN-ban meghirdetett jelentkezési időszakban a [Ügyintézés/Záróvizsga] menüponton keresztül.
2.2. A doktori iskola honlapjáról elérhető részbeszámoló kitöltése és aláírása utáni leadásával.
Mindkettő jelentkezésre a regisztrációs hét kezdetétől a vizsgaidőszak második hetének első napjáig van
lehetőség. Ekkorra kell teljesíteni a komplex vizsgára történő jelentkezés feltételeit.
3. A vizsgaidőszak második hetének végéig a jelentkezések függvényében kijelölésre kerül a komplex vizsga
pontos ideje és beosztása. Erről a jelentkezettek értesítést kapnak.
4. A KV előtt legalább egy héttel héttel a jelentkező elektronikus formában benyújtja a bizottság számára az
eddig elért, tézissé fejleszthető eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a publikálásra beküldött,
illetve megjelent cikkeit. Az összefoglalónak 2-3 oldal terjedelműnek kell lennie a disszertációra vonatkozó
szabályoknak megfelelő papírtelítettség mellett (tükörméret, sorköz, betűméret). (A szintén beküldendő
cikkek természetesen nem számítanak bele ebbe a 2-3 oldalba.)
5. A témavezető a vizsga előtt legalább egy héttel elektronikus formában eljuttatja a bizottság elnökének a
hallgató teljesítményének témavezetői értékelését. A témavezetői értékelésnek fél-egy oldalas terjedelműnek
kell lennie.
6. A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi
ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó
kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. Az
előadásnak 10-12 percesnek kell lennie.
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KOMPLEX VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA EGYÉNI FELKÉSZÜLŐK ESETÉN
A 2016 őszétől kezdődő 2+2 féléves képzésben az egyéni felkészülők a komplex vizsga teljesítésével
kerülhetnek be a képzés disszertációs részére. Mivel a doktori fokozat megszerzésének

feltétele az

abszolutórium megszerzése, ezért egyéni felkészülők esetében a komplex vizsga egyben felvételi vizsga is, a
komplex vizsgára jelentkezés pedig felvételi jelentkezés is.
A komplexvizsga-időszak a félév végi vizsgaidőszak negyedik hete és az azt követő hét, a tényleges vizsga
időpontja a jelentkezések és a bizottság függvényében kerül kijelölésre. Ennek megfelelően egyéni
felkészülőknek a komplex vizsgára a vizsgát megelőző félév regisztrációs hetének végéig lehet jelentkezni.
A komplex vizsgára jelentkezés feltétele egyéni felkészülők esetén a doktori fokozatszerzési eljárás
publikációs követelményeinek formális teljesítése.
1. A regisztrációs hét végéig a jelentkezőnek le kell adnia a komplexvizsga- és felvételi jelentkezési lapot,
annak mellékleteivel együtt. Ebben megjelölhet egy listát, hogy melyik tárgyakból szeretné, ha a DIT
kijelölné számára a KV melléktárgyát. A félév során A DIT és a HBDT tárgyalja a jelentkezéseket, melynek
eredményéről a jelentkező a 10. hét végéig értesítést kap.
2. A vizsgaidőszak második hetének végéig a jelentkezések függvényében kijelölésre kerül a komplex vizsga
pontos ideje és beosztása. Erről a jelentkezettek értesítést kapnak.
3. A KV előtt legalább egy héttel héttel a jelentkező elektronikus formában benyújtja a bizottság számára az
eddig elért, tézissé fejleszthető eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a publikálásra beküldött,
illetve megjelent cikkeit. Az összefoglalónak 2-3 oldal terjedelműnek kell lennie a disszertációra vonatkozó
szabályoknak megfelelő papírtelítettség mellett (tükörméret, sorköz, betűméret). (A szintén beküldendő
cikkek természetesen nem számítanak bele ebbe a 2-3 oldalba.)
5. A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi
ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó
kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. Az
előadásnak 10-12 percesnek kell lennie.
6. A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a DIT határozza meg, hogy a felvett hallgató korábbi
munkásságát milyen kreditértékkel fogadja be.

