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Doktori fokozatszerzésre – és komplex vizsgára – jelentkezés az ELTE PPK doktori
iskolájában folytatott előzetes doktori képzés nélkül
I.

A fokozatszerzés az összesen nyolc féléves doktori képzés keretében lehetséges, annak a
második négy féléves, ún. kutatási és disszertációs szakaszában, hallgatói jogviszony
keretében és az azt követő egy éven belül (Nftv. 53. § /3/). A más intézményben teljesített
kreditek beszámíthatók, azonban az abszolutórium megszerzéséhez az Nftv. 49. § (7)
bekezdése alapján a képzés kreditértékének legalább harmadát a jelölt az adott intézményben
köteles teljesíteni.

II.

Az eljárásba történő belépés a komplex vizsga teljesítésével történik. A komplex vizsgára
bocsátásról a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács (a továbbiakban PPDT) dönt a
doktori iskola tanácsa által az illetékes doktori program vezetőjének részletes véleményére
figyelemmel lefolytatott habitusvizsgálat alapján (Egyetemi Doktori Szabályzat, a
továbbiakban EDSz 50. §).

III.

A habitusvizsgálat keretében a PPDT dönt a korábbi tanulmányok alapján befogadott kreditek
számáról, és a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felvételi határozatban megállapítja a
még teljesítendő kreditek számát.

IV.

Az abszolutórium megszerzését követően folytatható le a doktori értekezés bírálati
eljárása, amit az értekezés végleges változatának benyújtása előtt megelőz az arról folytatott
kutatóhelyi vita (EDSz 61. §). A bírálati eljárásban a korábbi eljárásrend szerinti doktori
szigorlatot már nem kell tenni - ezt is kiváltja a komplex vizsga.

V.

A tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-ig, a téli
vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára október 31-ig kell jelentkezni írásban, a kari
hivatalba benyújtott, az EDSz 5. mellékletében meghatározott jelentkezési lapon.

VI.

A komplex vizsgára előzetes doktori képzés nélkül jelentkezőnek csatolnia kell:
a) a szakmai önéletrajzát,
b) a doktori iskolába való felvételhez szükséges, a jogszabályokban, a jelen szabályzatban
és a kari doktori szabályzatokban előírt dokumentumokat, azaz
- a mesterfokozatú (egyetemi) oklevél másolatát,
- a jogszabályban előírt nyelvvizsga másolatát,
- publikációs jegyzéket,
- referenciamunkát (irodalom nélkül legfeljebb 6000 szó terjedelemben), amely olyan,
korábbi, tudományos igényel elkészített mű (pl. műhelymunka, szakdolgozat rövidített
változata vagy megjelent tudományos közlemény), amely segíti a felvételi bizottság
tájékozódását a jelölt tudományos felkészültségéről.
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c) az eddigi szakmai, tudományos, oktatói munkájáról szóló írásbeli összefoglalót, és az ezt
igazoló dokumentumokat. Tudományos tevékenységét a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló törvényben meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai
adatbázisban (a továbbiakban: MTA bibliográfiai adatbázis) nyilvántartott közleményekkel
kell igazolnia,
d) a kutatási és disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási tervét,
e) a habitusvizsgálat és komplex vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást.
VII.

Az eljárás költségei:
a komplex vizsgára jelentkezés és habitusvizsgálat díja 60.000 Ft (melyből 20.000 Ft a
jelentkezési díj és 40.000 Ft a habitusvizsgálat díja);
- a komplex vizsga lefolytatásnak díja 100.000 Ft; e két összeget csekken kell majd befizetnie;
- a hallgatói jogviszony keretében a féléves önköltség összege 220.000 Ft (mely tartalmazza
a bírálati eljárás díját is, melyet majd a Neptunban kell befizetni).
-

