
BME Építőművészeti Doktori Iskola 
KOMPLEX VIZSGA 2018 

TÁJÉKOZTATÓ

I. A szervezett képzésben résztvevők számára

A komplex vizsga a doktori képzés kötelező eleme. Helye a negyedik szemeszter lezárását követően van, sikeres  
teljesítése a tanulmányok folytatásának alapfeltétele. 
A vizsgára jelentkezés feltételei
1) A doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) a képzési tervben előírt  kötelező tárgyak 

kreditjeinek megszerzése.
2) Az építészeti kutatási témában született eredmények (szövegek és alkotásról szóló publikációk) MTMT-be való 

feltöltése.

A vizsga tartalma

A komplex vizsga elméleti és disszertációs részből áll.
Az elméleti részben a vizsgázó számot ad eddigi építőművészeti alkotói-kutatói és publikációs teljesítményéről, az 
építészeti szakirodaloban való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről. A vizsgázó a képzési 
tervben szereplő két tárgyból összeállított vizsgatárgyból  vizsgázik. A DIT döntése szerint 2018-ban a vizsgatárgy a  
kutatásmódszertan és a környezetpszichológia tárgyköréből áll. A vizsga szóbeli, nem a tantárgyi ismereteket, hanem a  
témakörben való jártasságot és párbeszéd-készséget méri. 
A disszertációs rész a választott kutatási téma bemutatásáról szól. A vizsgázó szóbeli előadás formájában felvázolja  
azokat a kutatási területeket és nyitott kérdéseket, ahol tézisértékű eredményeket ért el vagy kíván elérni. Ismerteti a  
doktori képzés második szakaszára vonatkozó építészeti kutatási tervét, az eredmények publikációjának, valamint a  
disszertáció elkészítésének ütemtervét. Megfogalmazza a témaválasztás motivációját, megjelöli az elérni kívánt célokat,  
az azokhoz rendelt eszközöket és a kutatás várt eredményét. Előadásában kitér kutatásának várható  
tudományos/művészeti jelentőségére és innovációs tartalmára, illetve - amennyiben releváns - a kutatás eredményeinek  
társadalmi célú hasznára. A kutatási tervnek tartalmaznia kell a disszertáció címét, annak összefoglaló vázlatát és a  
mestermunkára való utalás, annak viszonya a választott témához, a reálisnak látszó időbeli ütemezés felvázolása. 

A vizsga lebonyolítása

1) A vizsgára a hallgatónak az. 1. és 2. számú melléklet kitöltésével kell jelentkeznie. 
2) A komplex vizsgára bocsájtás lehetőségéről a DIT dönt. A feltételek formális teljesítése önmagában nem 

garantálja a vizsgára bocsátást, a DIT érdemben megvizsgálja az új tudományos/művészeti  eredmények 
publikálásának szintjét, továbbá a jelölt érdemi részvételének súlyát a publikált eredményekhez.

3) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni.
4) A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét és az eredményt a szóbeli 

vizsga napján kihirdeti. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét 
vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. 

5) A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg 
6) A komplex vizsga minősítése "megfelelt/nem felelt meg" lehet.  A komplex vizsga  értékelése nem része a 

doktori fokozat minősítése kialakításának, de sikeres megléte a disszertációs szakaszba történő belépés 
feltétele.

A vizsgabizottság tagjai

Elnök: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Tagok: Dúll Andrea PhD. egyetemi tanár

Kerékgyártó Béla PhD c. egyetemi tanár
Sugár Péter DLA habil egy. docens
Vasáros Zsolt DLA habil egy. docens

A komplex vizsgára a témavezetőt meg kell hívni.

A komplex vizsgára való bejelentkezés időpontja: 2018. június 13. szerda 14:00-ig
A jelentkezési lap és mellékleteinek leadása: Dékáni Hivatal
A komplex vizsga tervezett időpontja: 2018. június utolsó hete (a pontos időpontról értesítést küldünk)



II. Egyéni felkészülők számára

A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszába bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel.  
A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel kezdődik (387/2012.  
(XII.19.) Kormányrendelet, 12. §). Sikeres vizsga esetén a jelölt bekapcsolódik a képzés ötödik szemeszterébe. A  
felkészüléshez a DIT konzulenst jelöl ki. 

A komplex vizsgára jelentkezés feltételei

1) Szakirányú, mesterszintű egyetemi oklevél (BME DHSZ 13.§)
2) Legalább három év tervezőirodai gyakorlat. 
3) A Működési Szabályzat 5.2. pontja szerinti két idegen nyelv ismeretének igazolása 
4) A jelentkezésnek az 1. és 2. sz. melléklet adatait kell tartalmaznia.  

A komplex vizsga tartalma egyéni felkészülő esetén

A komplex vizsga elméleti és disszertációs részből áll. 
Az elméleti részben szó esik a jelölt eddigi építőművészeti alkotói-kutatói és publikációs teljesítményéről, az építészeti  
szakirodaloban való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről. A vizsga szóbeli, nem a tantárgyi  
ismereteket, hanem az építészet témakörében való jártasságot és párbeszéd-készséget méri. 
A disszertációs rész a választott kutatási téma bemutatásáról szól. A vizsgázó szóbeli előadás formájában felvázolja  
azokat a kutatási területeket és nyitott kérdéseket, ahol tézisértékű eredményeket ért el vagy kíván elérni. Ismerteti a  
doktori képzés második szakaszára vonatkozó építészeti kutatási tervét, az eredmények publikációjának, valamint a  
disszertáció elkészítésének ütemtervét. Megfogalmazza a témaválasztás motivációját, megjelöli az elérni kívánt célokat,  
az azokhoz rendelt eszközöket és a kutatás várt eredményét. Előadásában kitér kutatásának várható  
tudományos/művészeti jelentőségére és innovációs tartalmára, illetve - amennyiben releváns - a kutatás eredményeinek  
társadalmi célú hasznára.

Elismerhető kreditek, a felvétel értékelési szempontjai 

A benyújtott dokumentumok átfogó értékekése alapján a DIT dönt az elismerhető kreditek értékéről. A felvételhez min.  
120 kredit szükséges és legfeljebb 210 kredit ismerhető el. A disszertáció benyújtásának feltétele 240 kredit  
megszerzése, a felvételkor még hiányzó krediteket (30-120) legfeljebb négy szemeszter alatt kell megszerezni (de  
kiemelkedő teljesítmény esetén ez akár egy szemeszter alatt is megszerezhető).
 
Az egyes teljesítmény-kategóriákban elismerhető min/max. kreditpont határok:  

Alkotói teljesítmény (20-90)
Oktatói tevékenység (0-40)
Publikációs tevékenység (20-40)
Szakmai közélet (20-40)
Kutatási terv (20-40)

Legalább egy kategóriában kiemelkedő (80%) teljesítmény szükéges.

A vizsgabizottság tagjai

Elnök: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Tagok: Dúll Andrea PhD. egyetemi tanár

Kerékgyártó Béla PhD c. egyetemi tanár
Sugár Péter DLA habil egy. docens
Vasáros Zsolt DLA habil egy. docens

A komplex vizsgára a konzulenst meg kell hívni.

A komplex vizsgára való bejelentkezés időpontja: 2018. május 16. szerda 12:00 óráig
A jelentkezési lap és mellékleteinek leadása: Dékáni Hivatal
A komplex vizsga tervezett időpontja: 2018. június utolsó hete (a pontos időpontról értesítést küldünk)



III. Angol nyelvű egyéni felkészülők számára

A doktori képzés disszertációs szakaszába bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel. A doktori 
fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel kezdődik (387/2012. (XII.19.)  
Kormányrendelet, 12. §). 

A vizsgára jelentkezés feltételei

1) Szakirányú, mesterszintű egyetemi oklevél  (BME DHSZ 13.§)
2) Legalább három év tervezőirodai gyakorlat. 
3) Két idegen nyelv ismeretének igazolása a Működési Szabályzat 4.2. pontja szerint
4) A jelentkezésnek az 1. és 2. sz. melléklet adatait kell tartalmaznia.  

A vizsga tartalma

A komplex vizsga elméleti és disszertációs részből áll.
Az elméleti részben szó esik a jelölt eddigi építőművészeti alkotói-kutatói és publikációs teljesítményéről, az építészeti  
szakirodaloban való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről. A vizsga szóbeli, nem a tantárgyi 
ismereteket, hanem az építészet témakörében való jártasságot és párbeszéd-készséget méri. 
A disszertációs rész a választott kutatási téma bemutatásáról szól. A vizsgázó szóbeli előadás formájában felvázolja  
azokat a kutatási területeket és nyitott kérdéseket, ahol tézisértékű eredményeket ért el vagy kíván elérni. Ismerteti a  
doktori képzés második szakaszára vonatkozó építészeti kutatási tervét, az eredmények publikációjának, valamint a  
disszertáció elkészítésének ütemtervét. Megfogalmazza a témaválasztás motivációját, megjelöli az elérni kívánt célokat,  
az azokhoz rendelt eszközöket és a kutatás várt eredményét. Előadásában kitér kutatásának várható  
tudományos/művészeti jelentőségére és innovációs tartalmára, illetve - amennyiben releváns - a kutatás eredményeinek  
társadalmi célú hasznára. A kutatási tervnek tartalmaznia kell a disszertáció címét, annak összefoglaló vázlatát és a  
mestermunkára való utalás, annak viszonya a választott témához, a reálisnak látszó időbeli ütemezés felvázolása. 
Elismerhető kreditek
A benyújtott dokumentumok átfogó értékekése alapján a DIT dönt az elismerhető kreditek értékéről. A felvételhez min.  
120 kredit szükséges és legfeljebb 210 kredit ismerhető el. A disszertáció benyújtásának feltétele 240 kredit  
megszerzése, a felvételkor még hiányzó krediteket (30-120) legfeljebb négy szemeszter alatt kell megszerezni (de  
kiemelkedő teljesítmény esetén ez akár egy szemeszter alatt is megszerezhető).
A felvétel értékelési szempontjai és az egyes teljesítmény-kategóriákban elismerhető min/max. kreditpont határok:  

Alkotói teljesítmény (20-90)
Oktatói tevékenység (0-40)
Publikációs tevékenység (20-40)
Szakmai közélet (20-40)
Kutatási terv (20-40)

Legalább egy kategóriában kiemelkedő (80%) teljesítmény szükéges. 

A komplex vizsgára való bejelentkezés időpontja: 2018. május 16. szerda 12:00 óráig
A jelentkezési lap és mellékleteinek leadása: Dékáni Hivatal
A komplex vizsga tervezett időpontja: 2018. június utolsó hete (a pontos időpontról értesítést küldünk)

A vizsgabizottság tagjai 

Elnök: Balogh Balázs DLA egyetemi tanár
Tagok: Kerékgyártó Béla PhD c. egyetemi tanár külső tag

Vasáros Zsolt DLA habil egy. docens

A doktori képzésbe való felvételről a Felvételi Bizottság, a Komplex Vizsga Bizottság és a DIT ajánlása alapján a dékán  
dönt. 

2018.03.06.

Balázs Mihály DLA
építész, egyetemi tanár
BME Építőművészeti Doktori Iskola vezetője



1. számú melléklet

BME Építőművészeti Doktori Iskola 

J E L E N T K E Z É S I    L A P

egyéni felkészülők számára doktori (DLA) képzésére

Név (leánykori név): 
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakcím:

Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): 
Telefon:
E-mail cím:
Végzettség: 
Jelenlegi munkahely neve, címe:
Beosztás:
Egyetemi diploma megszerzésének helye (egyetem, kar, szak), éve:
Egyetemi oklevél száma: 
Idegen nyelvismeret, foka, nyelvvizsga megnevezése, bizonyítvány(ok) száma:

Tervezett doktori kutatási téma címe: 
Eddig végzett építőművészeti tevékenység összefoglaló leírása: (legfeljebb két a/4 oldal az alábbi területekre  
kiterjedően: 

_alkotói teljesítmény
_oktatói tevékenység
_publikációs tevékenység
_szakmai közélet

Tudományos/művészeti közlemények felsorolása vagy MTMT linkje:

Dátum: 

............................................................
                jelentkező aláírása

Csatolandó dokumentumok:
Eddig végzett tudományos/művészeti tevékenység részletes ismertetése, dokumentálása
(elektronikus formában is) - portfólió
Tervezett kutatási téma rövid leírása, kutatási terv
Megjelent / közlésre elfogadott publikációk (elektronikus formában is)
Egyetemi diploma másolata (csak egyéni felkészülőknél)
Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 



2. számú melléklet

KUTATÁSI TERV
(terjedelem két a/4 oldal)

Kutatás címe:
 
A témakörben végzett előzetes kutatások és azok eredményei:

2000 karakter
 
A kutatás célkitűzései:

2000 karakter
 
A kutatás módszere és munkaterve:

2000 karakternyi felület
 
A tervezett kutatás várt eredménye, közlési formája:

1000 karakter
 
Dátum: 

............................................................
                jelentkező aláírása


