
 Doktori komplex vizsga 2022 

 

Komplex vizsga jelentkezés (anyagok leadása): 2022. május 30. 16 óra 

Komplex vizsga: 2022. június 20. hétfő  

Komplex pótvizsga: 2022. július 4. hétfő 

 
Helyszín: 1088 Budapest Vas utca 2/D. I. emelet 

DLA – színházművészet:    

DLA – film- és videoművészet:  

PhD – művészettudomány:    

 

A doktori komplex vizsgát a doktorandusz a negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz 

lezárásaként teljesíti. A sikeres vizsga a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének 

feltétele.  

A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni. A komplex vizsga értékelése 

kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet. 

A bizottság határozatát írásban, titkos szavazással hozza. A komplex vizsgán a jelöltek 

elméleti teljesítményét és a művészeti-tudományos előrehaladását külön-külön, 

tízfokozatú skálán osztályozzák a bizottság tagjai. A vizsga végső minősítése a 

teljesítményekre kapott pontok, két tizedesre kerekített átlaga alapján történik. Ha a 

komplex vizsga bármelyik részére kapott minősítés nem megfelelt, akkor a komplex 

vizsga minősítése nem megfelelt. Egyébként: 
6.00-10.00 között megfelelt 

6.00 alatt nem megfelelt. 

A sikertelen komplex vizsga egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételhető meg! 

  

A komplex vizsga két részből áll: 

✓ az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti 

ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani 

ismereteiről ad számot az előre megadott tételek alapján. A vizsgázó húz a saját, 

tudományág, művészeti ágon belüli tételek közül, tíz perce van felkészülni, majd 

maximum húsz percben logikusan felépített beszédben összefoglalja a tételét. 

A bizottság kérdezhet a többi tételből is! 

 

✓ a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból, amelynek része 

a benyújtott disszertációfejezet és a készülő mű koncepciójának rövid szóbeli 

összefoglalása (öt percben) és megvédése a bizottság kérdései, bírálatai nyomán.  

(összesen  ~20 perc) 

A tudományos, ill. művészeti előrehaladás dokumentumai: 

DLA: 

- a disszertáció egy fejezete (minimum 25 000 leütés) 

- a készülő mű koncepciója (2 000-5 000 leütés) 

- a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási terv 



- részletes bibliográfia 

- egy tizenhárom alkalomra kidolgozott kurzusterv a saját kutatási témában (a 

megadott minta alapján) 

- témavezetői javaslat 

PhD: 

- a disszertáció egy fejezete (minimum 50 000 leütés) 

- a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási terv 

- részletes bibliográfia 

- témavezetői javaslat 

- egy tizenhárom alkalomra kidolgozott kurzusterv a saját kutatási témában (a 

megadott minta alapján) 

A művészeti előrehaladásról szóló beszámolóra és a kijelölt témakör ismertetésére a vizsgán a 

jelentkező számára maximum 20-20 perc áll rendelkezésre, amely idő alatt élőszóban (nem 

felolvasás) kifejti őket. Ezután a bizottság kérdéseket intéz a jelölthöz. 

 

A komplex vizsgára bocsátás feltétele 

✓ A képzési és kutatási szakaszban (első négy félév) minimum 120 kredit megszerzése, 

az összesített kredittáblázatban szereplő módon. Maximum 4 aktív félév lehet! 

✓ Két, időben leadott és a Doktori Tanács által elfogadott kutatási beszámoló. 

✓ Tudományos (PhD), ill. művészeti (DLA) előrehaladás 

 

Jelentkezés a komplex vizsgára 

A vizsgára jelentkezés a teljes dokumentáció határidőben történő leadása.  

Pdf-ben elektronikus úton beküldött fájl, vagy fájlok a doktori@szfe.hu és 

vincze.ingrid@szfe.hu címre. 

Kérem, hogy a beküldött fájl neve: Vezetéknév Keresztnév komplexvizsga legyen. 

Több részben történő beküldés esetében lehet számozni. 

 

 
Jó felkészülést! 
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