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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 40 . skk. §§-ai alapján
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, T/7405 . szám alatt
tárgysorozatba vett törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat) az alább i

módosító javaslato t

terjeszteni elő , amelynek megvitatását a Kulturális Bizottságban kérem:

A törvényjavaslat 23 . §-ának szövege az alábbira változik

„23 . § Az Nftv. 53. § (1)—(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a
következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

» (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a hallgató igényeihez igazodó egyén i
vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely
képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll . A doktori képzés során, a
negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási é s
disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri,
értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt .

(2)A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató
a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokoza t
megszerzése .

(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel ,
feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben
az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.

(4)A hallgatónak a komplex vizsgát követő [három] négy éven belül a doktori szabályzatban
meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania . Ez a határidő különös méltányolást
érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktor i
szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható . A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói
jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.

(4a) A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a doktori képzésben az előírt krediteke t
megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki . «”



Indokolás

A doktori képzésben a törvényjavaslat által meghatározni tervezett három éves határid őt négy évre
javaslom módosítani . Egyes tudományterületeken három év alatt egy szakmailag megalapozott ,
teljes értékű tudományos munka elkészítését elvárni irreális — különösen, hogyha számításba
vesszük, hogy nemcsak nappali tagozatos, hanem a doktori képzés mellett munkát vállaló levelez ő
képzésen részt vev ő hallgatókra is vonatkozna a három évre vonatkozó szabály . A határidő t négy
évre kiterjesztő javaslat a jogalkotói szándékot érdemben nem befolyásolná, miközben a
hallgatóknak érdemi könnyebbséget jelentene, és megalapozná a jobb minőségű , megfelelő
alapossággal elkészített tudományos értekezések elkészítési lehetőségét.
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