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1. A hallgató a 4. aktív féléve végén komplex vizsgát tesz (Nftv. 53.§ (1) bekezdés).
Annak, aki a 4. aktív féléve végére nem teljesíti sikeresen a komplex vizsgát, a kari hivatal
megszünteti a hallgatói jogviszonyát.
2. A komplex vizsga teljesítése után, az 5. aktív félévtől kezdetét veszi az ún. kutatási és disszertációs szakasz (= 5-8. félév), amelynek minden félévében a hallgató felveszi az esedékes konzultációs tárgyat, illetve a tudományos és/vagy oktatási modul tárgyakat (ld. képzési terv:
https://www.elte.hu/dstore/document/178/KPR_V_A_DOKT.pdf).
A teljesített tudományos / oktatási modul tárgyakat minden félévben legkésőbb a vizsgaidőszak
utolsó napjáig kell rögzíteni a NEPTUN-ban.
A NEPTUN-ban történő regisztrációs, illetve tárgyfelvételi kötelezettség továbbra is fennáll!
3. A kutatási és disszertációs szakaszban (= 5-8. félév) összesen két félévet van lehetőség (egybefüggően, vagy külön-külön) halasztani (Nftv. 53.§ (4) bekezdés). Ez a halasztás (NEPTUNban passzívra állított félév) nem befolyásolja a disszertáció leadási határidejét!
Azon a hallgatók számára, akik a 2019/20. tanév tavaszi félévében tanulmányaikat szüneteltették (passzívra regisztráltak), a 2019/20. tanév tavaszi féléve nem számít a passzív félévek közé.
(2020. évi LVIII. törvény 79.§ (4) bekezdés).
Azon hallgatók számára, akik a komplex vizsgájukat 2018. február 1. és 2021. május 10. között teljesítették, a kutatási és disszertációs szakaszban a hallgatói jogviszony szüneteltetése
legfeljebb négy félév lehet. (217/2021. kormányrendelet 1.§ (2) bekezdés)
4. Annak a félévnek a végén, amelyben a hallgató megszerzi a 240 kreditet, illetve teljesíti a képzési tervben előírt (főleg publikációkra és konzultációkra vonatkozó) követelményeket, abszolutóriumot szerez (Nftv. 59.§ (1) bekezdés d) pont).
Ha a hallgató az abszolutórium kiállításának feltételeit teljesítette, a kari hivatal 20 napon belül
kiállítja az abszolutóriumot, a teljesítés napjával. (87/2015. kormányrendelet 44.§ (1) bekezdés).
A hallgatói jogviszony vége őszi félévben január 31., augusztus 31. (az abszolutórium dátumától függetlenül).
Az abszolutórium megszerzéséről szóló igazolást az őszi félében megszerzett abszolutóriumról február első két hetében, a tavaszi félévben megszerzett abszolutóriumról szeptember első
két hetében lehet átvenni a kari hivatalban (I/117. szoba). Kérésre a kari hivatal az abszolutórium igazolást elektronikusan is megküldi.
5. A 8. aktív félév végén a hallgatói jogviszony mindenképpen megszűnik, vagy az abszolutórium
megszerzésével, vagy a jogszabály erejénél fogva (Nftv. 59.§ (1) bekezdés l) pont). A hallgató
további félévekre nem iratkozhat be.
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6. A komplex vizsgát követő három tanéven belül be kell nyújtani az elkészült (és házi védésen
is átesett – ld. 8. pont) végleges disszertációt. (Nftv. 53.§ (4) bekezdés)
Azon hallgatók számára, akik a komplex vizsgájukat 2018. február 1. és 2021. május 10. között teljesítették, doktori értekezésüket a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell benyújtaniuk. (Téli vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén január 31., nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén augusztus 31.) (217/2021. kormányrendelet 1.§ (1) bekezdés)
7. A disszertáció leadási határideje különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható (Nftv. 53.§ (4) bekezdés, 217/2021. kormányrendelet 1.§ (1) bekezdés).
Vonatkozó kérvényt a leadási határidő előtt lehet előterjeszteni a Bölcsészettudományi Doktori
Tanácshoz. A kérelemhez csatolni kell a méltánylás alkalmazását alátámasztó dokumentumo(ka)t, illetve a témavezető támogató nyilatkozatát. (EDSz. 59.§)
8. A házi védést a szakmailag illetékes doktori program szervezi meg és bonyolítja le a doktori
iskolák szabályzatában leírt módon és feltételek mellett. A házi védésen készült jegyzőkönyv
egy példányát el kell juttatni a doktori irodába. A házi védésnek 90 nappal meg kell előznie a
disszertáció végleges változatának leadását!
9. Legkésőbb a disszertáció benyújtásával egy időben a fokozatszerzéshez szükséges második
nyelv ismeretének igazolását is be kell nyújtani (ha addig nem történt volna meg). Ez lehet államilag elismert (vagy azzal egyenértékű) középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1), komplex (írásbeli + szóbeli) vagy rész (írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga bizonyítvány.1
A doktori iskolai tanácsok egyedi elbírálás (kérelem) alapján más nyelvvizsga dokumentumot,
vagy azzal egyenértékűnek tekintett (legalább négy félévnyi, élő vagy holt nyelvi) felsőoktatási
előtanulmányokat is elfogadhat a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének.
(KDSz 31.§ (2) és (3) bekezdés).
10. A disszertáció tervezett benyújtása előtt, de leghamarabb az abszolutórium kiállításának napján, a doktorandusznak kérelmet kell benyújtania a doktori eljárás megindítására vonatkozóan
az erre rendszeresített űrlapon (ld. https://btk.elte.hu/phd/dokumentumok). A kérelem elfogadásáról (egyben a bíráló bizottság összetételéről) a Bölcsészettudományi Doktori Tanács
dönt (KDSz 33.§).
A disszertációt kizárólag a doktori eljárás, illetve a védési bizottság BDT általi jóváhagyása
után lehet leadni!
11. A doktori eljárás elindítására vonatkozó kérelem benyújtásának legkésőbbi időpontja a leadási
határidő előtt 6 hónap (praktikusan: az őszi félévben szeptember 30., a tavaszi félévben március 31.) (KDSz. 33.§ (2) bekezdés).

Abban az esetben, ha az adott (második) idegen nyelvből az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központja által akkreditált vizsgarendszerben és vizsgaközpontban legalább B2 szintű nyelvvizsgát nem lehet tenni,
és abból külföldi nyelvvizsga központban tett nyelvvizsgát honosítani sem lehet, egyenértékűnek minősül a Kar idegen nyelvi tanszékei által a doktori eljárásra kidolgozott nyelvi vizsga is. (KDSz 31.§ (2a) bekezdés)
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