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A komplex vizsgára az őszi félévben a szeptemberi a tavaszi félévben a márciusi HBDT ülések
alkalmával lehet jelentkezni.
A vizsgára jelentkezni a Neptunban a 081- PhD komplex vizsga jelentkezés - VBK kérvény
kitöltésével és a szükséges igazoló dokumentumok csatolásával lehet.
A komplex vizsga első részében a vizsgázó két tárgyból tesz vizsgát. A komplex vizsga tárgyak
megtalálhatóak a kari honlapon. A hallgató a komplex vizsgára jelentkezésnél tehet javaslatot
a HBDT számára, hogy mely tárgyakból kíván vizsgázni.
A komplex vizsga másik részében a vizsgázó egy prezentáció keretében beszámol kutatási
eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét,
valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A
vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy MTA Doktora címmel
rendelkező oktató, kutató. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal
rendelkezik.
A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó témavezetője (ugyanakkor a vizsgára meg kell hívni),
vagy a vizsgázóval bármilyen okból összeférhetetlen személy (rokonság, azonos Kutatócsoport,
közös publikáció az elmúlt 5 évből).
A bizottság tagjaira a témavezető tehet javaslatot a HBDT számára. A már elfogadott bizottsági
tagok listája megtalálható a kari honlapon. A végleges bizottságot a HBDT fogadja el.
A bizottsági tagokat a Doktori Iskola ügyintézője kéri fel, ha a tagok a kérést elfogadták (erről
az ügyintéző értesíti a vizsgázót) a vizsgaalkalmat a vizsgázó szervezi meg.
A vizsgázó a vizsga előtt legalább egy héttel elektronikus formában benyújtja a bizottság
számára az eddig elért eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a publikálásra beküldött,
illetve megjelent cikkeit.
A témavezető a vizsga előtt legalább egy héttel elektronikus formában eljuttatja a bizottság
elnökének a hallgató teljesítményének témavezetői értékelését.
A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt
sikeresnek ítélte. A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon

vizsgaidőszakban ismételheti meg. A komplex vizsga eredménye nem számít bele a doktori
fokozat minősítésének kialakításába, de sikeres teljesítése a képzés második szakaszába történő
belépés feltétele.
Képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó szabályok:
A komplex vizsgára bocsátás feltételi:
•

a doktori képzés első négy félévében legalább 90 kredit teljesítése és valamennyi, a doktori
iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése

•

legalább egy angol nyelvű tudományos közlemény, mely „Web of Science” vagy Scopus
adatbázis által jegyzet impakt faktoros folyóiratban megjelent, vagy közlésre elfogadott, és
a vizsgázó legalább 51%-os részesedéssel rendelkezik a publikációban

•

angol középfokú komplex nyelvvizsga igazolása

•

legalább egy prezentáció (poszter vagy előadás) megtartásának igazolása

Kívülről belépő hallgatókra vonatkozó szabályok:
A képzésre a komplex vizsgával belépő vizsgázók hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára
történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A képzésbe történő belépéssel az első 4
félév alatt megszerzendő 120 kreditet is elismerik a hallgatónak.
A komplex vizsgára bocsátás feltételi:
•

legalább egy angol nyelvű tudományos közlemény, mely „Web of Science” vagy Scopus
adatbázis által jegyzet impakt faktoros folyóiratban megjelent, vagy közlésre elfogadott, és
a vizsgázó legalább 51%-os részesedéssel rendelkezik a publikációban

•

angol középfokú komplex nyelvvizsga igazolása

•

legalább egy prezentáció (poszter vagy előadás) megtartásának igazolása

A feltételek formális teljesítése nem garantálja a vizsgára bocsátást, a HBDT érdemben
megvizsgálja az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt
hozzájárulását a publikált eredményekhez és ezek figyelembevétele után dönt a vizsgára
bocsáthatóságról.
A dokumentum a BME Doktori és Habilitációs Szabályzatának 9. fejezete alapján készült.

