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(1) A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei

(1) A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei

 ösztöndíjas és önköltséges hallgatók esetében:

90 kreditpont megszerzése, melyet

 a négy kötelező tárgy, és fakultatív tárgyak

vizsgáival,

 három kutatószemináriummal, valamint

 a publikációkból min. 10 kredittel teljesíthet,

 egyéni felkészülők esetében: 90 kreditpont

megszerzése, amelyet a Doktori Tanács által előírt

vizsgák letételével, valamint publikációkkal

teljesíthet.



(2) A komplex vizsgára történő jelentkezés:

 az aktuális félév elején a hallgató a Neptunban felveszi

a „Komplex tervezés” című tantárgyat (tantárgy felelős

a hallgató tudományos témavezetője), s a szorgalmi

időszak végén a „Komplex tervezés” tantárgyból

megszerzi az aláírást: az aláírás megszerzésének

feltétele a tudományos kutatási beszámoló és terv

elkészítése, írásban történő leadása, szóban történő

ismertetése,



 az aktuális félév szorgalmi időszakának végéig benyújtja a
kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit (kreditigazolás,
MTMT adatok, témavezetői ajánlás, tudományos kutatási
beszámoló és terv) nyomtatott, aláírt formában és
elektronikusan a Dékáni Hivatalba:

i. a 90 kredit megszerzéséről az (1) pont szerinti
részletezéssel szóló kreditigazolást a Dékáni Hivatal
állítja ki a Doktori Iskola vezetőjének aláírásával;

ii. az MTMT-ből (idegen nyelvű képzésnél Google
Scholar-ból) a hallgató által letöltött az MTMT esetén
Általános táblázatot és az MTMT-ben (Google
Scholar-ban) található közlemények bibliográfiai
adatait a hivatkozásokkal együtt;

iii. témavezetői ajánlás (lásd. 7. pont);

iv. tudományos kutatási beszámoló és terv (lásd 8. pont),



(3) A komplex vizsga időpontját a Doktori Iskola Tanácsa jelöli

ki és nyilvánosságra hozza a vizsga előtt min. 2 héttel.

(4) A komplex vizsgát magyar vagy angol nyelven kell

teljesíteni.

Ha a vizsgára jelentkező magyar anyanyelvű doktorandusz-

hallgató angol nyelven készíti el a „disszertációs” rész

benyújtandó tanulmányát, a vizsga ebben az esetben a hallgató

választása szerint magyar, vagy angol nyelven zajlik.

Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató jelentkezik a

komplex vizsgára, akkor a vizsga minden eleme angol nyelven is

teljesíthető (az erre vonatkozó igényt a jelölt a komplex vizsgára

jelentkezéskor közli).



(5) A komplex vizsga két fő részből áll:

• elméleti rész: a doktorandusz számot ad a tudományág

szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti

és módszertani ismereteiről. Legalább két

tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök

listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza.

• disszertációs rész: a doktorandusz beszámol kutatási

eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második

szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a

disszertáció elkészítésének és az eredmények

publikálásának ütemezését. A tudományos kutatási

beszámolóját és tervét a doktorandusz előadásban és – a

vizsgát megelőzően – írásban is ismerteti.



(6) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni.

(6) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt

kell letenni

 A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább

egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori

iskolát működtető intézménnyel.

 A vizsgabizottságot a Doktori Tanács jelöli ki és kéri fel a vizsgára

történő jelentkezési határidő után, két héten belül.

 A vizsgabizottság elnöke a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, vagy

habilitált egyetemi docense, habilitált főiskolai tanára, Professor

Emeritusa, vagy tudomány doktora, MTA doktora címmel rendelkező

oktatója, kutatója. A bizottság munkáját jegyzőkönyvvezető segíti, aki

nem tagja a bizottságnak, de tudományos fokozattal rendelkezik.



 A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal

rendelkezik. A jelölt témavezetője nem lehet tagja a bizottságnak, de

köteles előzetesen írásban és a komplex vizsgán szóban értékelni a

doktorandusz munkáját.

 A bizottságnak nem tagjai, de munkáját segítik a

tantárgykérdező(k), illetve az írásbeli beszámoló bírálója, aki

lehetőleg a kutatószeminárium bírálójával azonos. A bíráló

előzetesen írásos bírálatot készít, személyes jelenléte nem

feltétele a komplex vizsga megtartásának.

(7) A témavezető előzetes írásbeli értékelését a komplex vizsgára

történő jelentkezési laphoz kell csatolni (annak mellékletét képezi). Az

értékelés bemutatja a doktorandusz addig végzett munkáját,

legfontosabb tudományos eredményeit, a témavezetővel való

együttműködését. Nyilatkozik, hogy javasolja-e a hallgató doktori

képzésben való részvételének folytatását. A témavezetői értékelés

minimum egy A/4 oldal terjedelmű.



(8) A doktorandusz tudományos kutatási beszámolójának

terjedelmi és formai követelményei megegyeznek a

kutatószeminárium dolgozat követelményeivel

• A dolgozatok borítóján meg kell jelölni a Doktori Iskola nevét,

valamint a doktorandusz nevét, témavezetőjét, és intézetének

elnevezését.

• A beszámolót A/4-es méretben, maximum 12-as betűmérettel,

és 1,5-es sortávolsággal kell elkészíteni, minimum 20,

maximum 30 oldal terjedelemben.

• A táblázatokat és ábrákat folyamatos sorszámozással és

címmel kell ellátni. A beszámolóhoz kapcsolódjon

irodalomjegyzék; kapcsolódhatnak mellékletek. Az

irodalomjegyzéket a szakterületen szokásos formában

javasoljuk elkészíteni.



(9) A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és

disszertációs részét.

A komplex vizsgáról részletes, a doktorandusz-hallgató munkáját

tudományos szempontból minősítő szöveges értékelést is

tartalmazó, a tagok aláírásával ellátott jegyzőkönyvet készít. A

vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.

 A komplex vizsga értékelése:

 A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és

disszertációs részét és 1-2-3-4-5 pontozással határoz azok

elfogadásáról. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a

vizsgázó legalább 60%-kal teljesíti mindkét vizsgarészt. A

komplex vizsga értékelése kétfokozatú: megfelelt, vagy nem

felelt meg minősítésű lehet.



 A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell

hirdetni. - A komplex vizsgára bocsátás teljesített

feltételeiről és a vizsga megállapításairól részletes

értékelést tartalmazó jegyzőkönyv készül, amely az

összetett követelmények szerint minősíti a

doktorandusz eddigi és várható teljesítményét. Ezt a

dokumentumot a Tudományos és Nemzetközi

Rektorhelyettesi Titkárságon (TNRT) kell hiánytalanul

leadni.



Ezt a dokumentumot a Tudományos és Nemzetközi 

Rektorhelyettesi Titkárságon (TNRT) kell hiánytalanul leadni. 

 A jegyzőkönyv tartalmazza: 

• a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, 

• a doktorandusz hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, 

korábbi végzettségi szintjét és szakképzettségét, 

• a témavezető nevét és oktatói azonosítóját, 

• a megszerzendő fokozat tudományterületét és tudományágát, 

• a komplex vizsgán elhangzott kérdéseket és a válaszok 

minősítését, 

• a komplex vizsga minősítését, 

• a komplex vizsga bizottsága elnökének és tagjainak nevét, oktatói 

azonosító számát és aláírását.



(10) Sikeres vizsga után a doktorandusz folytathatja 

tanulmányait. 

 Sikertelen vizsga esetén a doktorandusz az adott 

vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a 

vizsgát. 

 Ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a 

kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének 

napján a hallgatói jogviszonya megszűnik[1].

[1] 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 35. A hallgatói jogviszony 

megszűnése. 59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, j) ha a doktorandusz a 

komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve 

sikertelenségének napján,



Tudományos kutatási beszámoló és terv

„Tudományos kutatási beszámoló és terv” bírálati szempontjai:

1. A tudományos kutatási beszámoló és terv felépítése,

áttekinthetősége, a szakmai kifejezések használata, érthetősége

(0-10 pont).

2. A szakirodalom feldolgozásának színvonala: hivatkozások

szakszerű használata, rangos folyóiratokban található friss

publikációk feldolgozása, a téma szempontjából releváns szakmai

tartalom bemutatása (0-20 pont).

3. A kutatási téma kidolgozása: az elvégzett (vagy irodalomból átvett)

kísérletek bemutatása, a saját (vagy irodalomból átvett) ábrák,

diagramok, táblázatok, fényképek szakszerű magyarázata (0-30

pont).

4. A tudományos kutatási beszámoló összefoglalása, a

következtetések szakszerűsége, s a jövőbeni elképzelések, tervek

megalapozottsága (0-40 pont).



Az irodalom kutatás célja, értelme a saját kísérletek 

megalapozása, ezért azt kell vizsgálni, hogy tervezett kutatási 

téma irodalmának feldolgozása mennyire szakszerű, az irodalmi 

ábrák magyarázata, leírása mennyire helyénvaló, 

 van-e az irodalom alapján saját táblázat, felsorolás az 

eredmények szemléletes összehasonlítására, értelmezésére.

 vagy csak mechanikusan átvett ábrákról, diagramokról van 

szó amelyeknek nincs (a jelölt kutatási témája szempontjából) 

releváns magyarázata, értelmezése. 

 a jelöltnek arra kell válaszolnia: mit mutatnak ezek az ábrák 

az adott kutatási téma szempontjából, mi a tanulságuk: miért 

ezt, vagy azt a technológiát fogja választani, miért ezt, vagy 

azt a mérési, feldolgozási módszert fogja használni a kutató 

munkája során. 

Bírálat szempontok értelmezése



Összefoglaló: az irodalom kutatás és az elvégzett kísérleti 

munka alapján

 a fő tanulságok összegyűjtése a jövendő kísérleti kutató 

munka, vagy modellezés szempontjából, 

 következtetések: mit fog vizsgálni, milyen módszerekkel, 

hogyan fogja értékelni, a modellezés során milyen 

módszereket szeretne használni, a modellekben mit kíván 

tovább fejleszteni, 

 milyen tudományos kérdésekre keresi a választ, milyen tudás 

hiányt talált,

 milyen kutatási, modellezési, fejlesztési elképzelése van a 

jövőre vonatkozóan.

Bírálati szempontok értelmezése



Jelentkezési lap



 PhD hallgatók és a témavezetők által elvégzendő feladatok

 aktuális félév elején a hallgató a Neptunban felveszi a 

„Komplex tervezés” című tantárgyat

 az aktuális félév szorgalmi időszakának végéig benyújtja a 

kitöltött jelentkezési lapot (megjelölve két tantárgyat) és

mellékleteit:

kreditigazolás, 

MTMT adatok, 

témavezetői ajánlás, 

tudományos kutatási beszámoló és terv,

 A dokumentumokat nyomtatott, aláírt formában és 

elektronikusan eljuttatja a Dékáni Hivatalba.



Köszönöm a figyelmet!


