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A Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori
Iskolájának iránymutatása a Komplex vizsgák online
lebonyolításával kapcsolatban

Az állásfoglalás érvényes 2020.05.18-tól visszavonásig
KOMPLEX VIZSGA
Általános információk a komplex vizsgáról
Bizottság: 3 fő (legalább 1 fő külsős) (elnök, két kérdező)
A komplex vizsga bizottságának tagjait a jelölt és a témavezető előzetes javaslatára a Doktori
Iskola terjeszti fel a Természettudományi és Informatikai Doktori Tanácsnak (TDT). A
bizottság tagjait informálisan a doktori iskola titkára, formálisan a TDT titkára kéri fel.
A komplex vizsgáról részletes információ érhető el a TDT doktori szabályzatának 13.§ában (https://infphd.unideb.hu/hu/szabalyzatok). A komplex vizsga tárgyak elérhetőek az
iskola honlapján (https://infphd.unideb.hu/hu/doktori-szigorlatkomplex-vizsga).
A komplex vizsga iskola szintű szabályozásáról bővebb információ érhető el az Iskola
szabályzatának 2.§ (6) pontjában
(https://madhatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20
szervezeti%20egys%C3%A9gek/Informatikai%20Tudom%C3%A1nyok%20DI/Szab%C3%
A1lyzatok/DE_ITDI_Mukodesi_szabalyzat_2019_02_12.pdf).
Az online komplex vizsga meghirdetése – a Doktori Szabályzatban és a vonatkozó
jogszabályokban foglalt előírásokkal összhangban – legalább két héttel a komplex vizsga
tervezett időpontja előtt történik az előírt felületeken (különös tekintettel az ITDI honlapjára).
Az online komplex vizsga meghirdetésekor a TDT titkára megküldi a bizottság minden
tagjának a védéshez kapcsolódó forgatókönyvet és a szükséges dokumentumokat.

Az online komplex vizsga felülete
Az online komplex vizsga a komplex vizsga elnöke által javasolt elektronikus felületen
történik. A Doktori Iskola javasolja a CISCO Webex Meeting, vagy a Microsoft Teams
rendszer használatát, illetve kockázatcsökkentés céljából mindkét rendszer együttes
beállítását.
Az illetékes bizottsági tagok a titkos szavazás biztosítása érdekében az interneten elérhető
szavazó felületeket használhatják. A Doktori Iskola javaslata az aDoodle
(https://adoodle.org/), vagy a SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/) használata.
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Az online komplex vizsga menete
A komplex vizsga folyamán mind a bizottság tagjai, mind a Jelölt az otthonában (tartózkodási
helyén) tartózkodhat. A komplex vizsgához szükséges számítástechnikai eszközt és
internetkapcsolatot a komplex vizsga résztvevői maguk biztosítják. Az ITDI nem vállal
felelősséget a jelölt által használt eszköz és az internetkapcsolat megfelelő működéséért.
A vitáról a vita elnökének saját jogkörében meghozott döntésnek megfelelően megfelelő
minőségű videófelvételt is javasolt készíteni, melyen az online résztvevők egyértelműen
beazonosíthatóak. A videófelvételt, ah készül a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A felvétel
készítésének tényét a vita minden résztvevőjével tudatni kell.
A Jelölt által az online komplex vizsgára használt helyiségben a Jelöltön kívül más személy
nem tartózkodhat. Ezt a tényt a Jelöltnek be kell mutatnia, webkamerája segítségével, a
bizottság bármely tagjának kérésére.
A komplex vizsgát az elnök indítja el. A komplex vizsgára a DI vezetője vagy a DI által
kijelölt személy, a komplex vizsga elnöke, a két kérdező tanár, a Jelölt és a témavezetője kap
meghívást. A nyilvánosságot az online felület nyilvános elérhetőségének biztosításán
keresztül biztosítjuk.
A komplex vizsga során felmerülő kérdéseket a jegyzőkönyv vezetője a CHAT felület
segítségével írásban is közölheti a Jelölttel, ezzel biztosítva a félreértések elkerülését.
A komplex vizsga részeként a Jelöltnek szabad előadásban kell bemutatnia a kutatási
előrehaladását.
A Jelölt a bizottság bármely tagjának kérésére köteles képernyőjét megosztani a bizottság
tagjaival. E szabályok megszegése meg nem engedett segítség igénybevételének minősül.
A védésen a komplex vizsgabizottság tagjai az elnök, vagy megbízottja által vezetett
jegyzőkönyvben rögzítik a véleményüket a védésen elhangzott prezentációról, a feltett
kérdésekre, a kérdésre adott válaszok helyességéről, az előadással összefüggésben
megfogalmazott véleményekre, hozzászólásokra adott válaszokról. A védés során felmerülő
kérdéseket, véleményeket és hozzászólásokat a jegyzőkönyv vezetője a CHAT felület
segítségével írásban is rögzítheti, ezzel biztosítva a félreértések elkerülését.
Amennyiben a Jelölttel a feltett kérdés megválaszolása közben hosszabb időre megszakad az
internetkapcsolat, a komplex vizsgát a kapcsolat helyreállításáig fel kell függeszteni. Amikor
az internetkapcsolat a Jelölt és a bizottság tagjai között helyreáll, a bizottság dönt arról, hogy
a Jelöltnek a feltett kérdést és a hátralévő kérdéseket kell megválaszolnia, vagy a bizottság
tagjai új kérdést, kérdéseket tesznek fel. A bizottság tagjai akkor is jogosultak új kérdés,
vélemény, hozzászólás tételére, amennyiben a Jelölt minden feltett kérdést megválaszolt,
illetve minden megfogalmazott vélemény vagy javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról kellő
részletességű indoklással nyilatkozott. Amennyiben a Jelölttel az internetkapcsolat a szabad
előadás közben szakad meg, a felfüggesztés időtartamát az előadás biztosított időtartamába
nem kell beleszámolni.
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Amennyiben a komplex vizsga során a bizottság elnökének internetkapcsolata megszakad, a
védést a kapcsolat helyreállításáig fel kell függeszteni. Amennyiben a védés során az egyik
kérdező tanárnak az internetkapcsolata szakad meg, a védést nem kell felfüggeszteni.
Amennyiben a védést az internetkapcsolat megszakadása miatt fel kell függeszteni, a
felfüggesztés elrendelésére és az internetkapcsolat helyreálltát követően a felfüggesztés
feloldására a bizottság elnöke jogosult. Amennyiben a bizottság elnökének internetkapcsolata
szakad meg és a DI vezetője vagy az általa meghatalmazott képviselő online elérhető, ő
jogosult a védés felfüggesztésének elrendelésére. Amennyiben a DI vezetője vagy
meghatalmazottja sem elérhető, a Debreceni Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban álló (belsős) kérdező tanár jogosult a védés felfüggesztésének elrendelésére.
Amennyiben a belsős kérdező tanár sem elérhető, a Debreceni Egyetemmel foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban nem álló (külsős) kérdező tanár jogosult a védés felfüggesztésére. A
védés felfüggesztésének és a felfüggesztés feloldásának tényét a védésről készült
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A felfüggesztés időtartamát a szabad előadás időtartamába
nem kell beleszámolni.
A komplex vizsga részeként a bizottság a jelölt és a meghívottak részvétele nélküli zárt
beszélgetésben értékeli a komplex vizsgát. Az elnök, vagy megbízottja a hivatalos
jegyzőkönyv indoklás részét a bizottság tagjaival egyetértésben kitölti. A szavazati részt
üresen hagyja. Ezt követően a fent említett, vagy egyéb eszköz segítségével az elnök
szavazást hirdet. A bizottság tagjai az alábbi pontokban kell, hogy szavazzanak: „A komplex
vizsga ”Elméleti részének” értékelése”; „A komplex vizsga ”Disszertációs részének”
értékelése”.

