Egyéni felkészülök belépése a doktori képzésbe
a komplex vizsga teljesítésével
Az Egyetemi Doktori és Habilitációs szabályzat így rendelkezik:
DHSZ 16.§
1. Egyéni felkészülők esetén a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a
komplex vizsga teljesítésével kezdődik (387/2012. (XII.19.) Kormányrendelet, 12. §).
2. A jelentkezés elfogadásának feltétele a doktori fokozatszerzés publikációs
követelményeinek formális teljesítése (a jelentkezéskor még nem kellenek
tézispontok, ezért tartalmi értékelés nincs, csak az elvárt számszerű mutatókat kell
teljesíteni).
3. A felvétellel a doktori iskola elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül
meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett
ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.
4. Egyéni felkészülőhöz a doktori iskola konzulenst jelöl ki.
5. A felvételt követő komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez
tartozik.
Ügyrend:
1. Az egyéni felkészülőnek a mellékelt űrlap kitöltésével kell jelentkeznie a komplex
vizsgára. A jelentkezéssel egyidejűleg kérelmet nyújthat be korábbi munkásságának
kreditekkel való elismerésére.
2. A jelentkezés után a doktori iskola vezetője szakmai bírálót jelöl ki a felvétel formai
feltételei teljesítésének ellenőrzésére.
3. A HBDT soron következő ülése a jelentkezési lap 1. és 2. mellékletének ismeretében,
a szakmai bíráló előterjesztése alapján tárgyalja az eljárás következő lépését. Pozitív
döntés -- azaz a felvételi jelentkezés elfogadása esetén -- kijelöli a komplex vizsga
bizottságát és egyúttal konzulenst jelöl ki az egyéni felkészülőhöz.
4. A komplex vizsgát a konzulens szervezi meg.
5. A komplex vizsga részletes szabályait a doktori iskola képzési terve tartalmazza.
6. Az egyéni felkészülő kreditelismerésre vonatkozó kérelme esetén a komplex vizsga
bizottsága javaslatot tesz a DIT részére a korábbi munkásság kreditekkel való
elismerésére.
7. Eredményes komplex vizsga után a jelölt a képzés 5. félévét kezdi meg. A kérelmezett
és az 5-8. félévében esedékes további kreditek elismeréséről a DIT dönt.
8. A képzés sikeres befejezését igazoló abszolutórium akkor adható, ha a jelölt teljesíti a
dolgozat beadáshoz szükséges publikációs feltételeket és legalább 240 kreditet
szerzett (akár előzetes kredit elismeréssel, akár teljesítéssel). A képzést korábban is
be lehet fejezni, amennyiben az előző feltételek teljesülnek.
9. Az abszolutórium megszerzése után a szokásos módon folytatódik a doktori eljárás.

