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A komplex vizsgával kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:









korainak tartjuk, hogy már a 2. év végén teljesíteni kell a nyelvvizsga követelményeket (2.
nyelvvizsga), az eddigi szabályozás szerint a szigorlati jelentkezésnél kellett csak a 2.
nyelvvizsgát bemutatni, ami akár a kezdéstől számított 5. év is lehetett. Tapasztalataink szerint
ez nehézséget fog okozni a doktoranduszoknak. Így ha nyelvvizsga hiánya miatt nem tud
jelentkezni a komplex vizsgára, akkor megszűnik a hallgatói jogviszonya?
az eddigi szabályozás szerint a szigorlati bizottság elnöke, mind a védési bizottság elnöke,
lehetett habilitált egyetemi docens is. Jelen módosítás a komplex vizsga elnökénél ezt már
nem tette bele, miközben a védési bizottságnál ezt nem módosította, így ezt egy felesleges
szigorításnak tartom vagy egyszerűen csak kifelejtették belőle. Tekintettel a kiöregedő
egyetemi tanárainkra is, javasoljuk a habilitált egyetemi docens beillesztését a felsorolásba.
A 4. félév végén komplex vizsgát kell tenni. Mit tekintünk a félév végének? A
doktoranduszok 12 hónapra kapnak ösztöndíjat, így náluk a félév vége valójában augusztus
vége. A vizsgabizottságokat összeszervezni nyárra szinte lehetetlen, viszont szeptemberre már
nem csúszhat át, mert akkor már kezdődik a következő félév. A hallgatók az utolsó vizsgáikat
június végéig teszik le. Legelőbb június végére derül ki, hogy mely hallgatók teljesítik a
tantárgyi követelményeket, vagyis ki mehet komplex vizsgára. Meg lehet szervezni a komplex
vizsgát már júniusban is? Ha igen, mi lesz a sikertelen vizsgát tevő hallgatóknak még járó
kéthavi ösztöndíjjal? Megkapják? És mi lesz azokkal a hallgatókkal, akik augusztusra
teljesítik a nyelvvizsga követelményeket?
Akár júniusban, akár augusztus végén lesznek a komplex vizsgák, a megszervezésükre
mindkét esetben nagyon kevés idő áll rendelkezésre.
A doktorandusz jelentkeznie kell a komplex vizsgára vagy a doktori iskola felülvizsgálja a
hallgató előrehaladását és automatikusan szervezik nekik a vizsgát?

Ezek részletkérdésnek tűnnek, de szeptemberig ezeket mind tisztázni kell, mert a hallgatók ezen
szabályzat szerint fognak kezdeni és időközben módosítani nem lehet, csak felmenő rendszerben.
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