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A magyarországi doktori képzések reformjával kapcsolatos javaslatok 
implementációja a DLA programokra 

Kérdések, felvetések és specifikus problémák 
 

 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége és a DLA képzéseket hirdető felsőoktatási 
intézményekben működő doktorandusz képviseletek 2016. április 11-én, Budapesten egyeztetést 
folytattak a doktori képzések 2016 tavaszán esedékes reformjáról. A megbeszélés résztvevői az 
alábbi megállapításokat tették a tervezett reform alkalmazhatóságával kapcsolatban a DLA-
képzések esetén: 
 

1. A DLA-képzés rendszerét tekintve alapvetően különbözik a PhD-képzéstől. A DLA-

programok struktúrája egyedi, azok felépítése tipikusan megvalósítja a doktori képzés 

ideáljának tekintett mester-tanítvány viszonyt. 

 
2. A DLA-képzések esetében, tekintettel a művészeti ágak közötti eltérésekre, központilag 

meghatározott tantárgyi kurrikulumok bevezetése nem volna szerencsés. A 

Doktoranduszok Országos Szövetsége által kidolgozott tantárgyi modulrendszer 

bevezetése ugyanakkor működőképes lehet, amennyiben megvalósítható az egyes tárgyak 

művészeti ágak, képzőhelyek szerinti specifikációja. 

 
3. A nyelvvizsgára vonatkozó követelményeket a jogszabályi előírások betartása mellett úgy 

kell meghatározni, hogy azok teljesíthetőek és a doktoranduszok számára hasznosak 

legyenek. A szaknyelvi ismeretek elsajátítása a művészeti- és tudományágak műveléséhez 

nélkülözhetetlenek, ugyanakkor a képzések jelenlegi sikeres és nemzetközi presztízse 

kérdésessé teszi ezen a területen további szigorítások bevezetésének szükségességét. 

Minderre tekintettel a fokozatszerzés idegen nyelvi követelményeinek teljesítése ne legyen 

a komplex vizsgára jelentkezés feltétele, hiszen ez adminisztratív akadályt gördíthet a 

doktoranduszok elé. 

 
4. A komplex vizsga „disszertációs részében” előírt, a tudományos és/vagy művészeti 

előrehaladás felmérésére szolgáló vizsgarész szervezésénél lehetőség szerint a doktori 

programokig lebontva kell biztosítani az intézmények tudományos autonómiájának 

teljesülését. 

a. A DLA-képzéseket hirdető doktori iskolák gyakran egy szervezetben biztosítanak 

képzést több művészeti ág képviselői számára is, akik esetében a követelmények 

uniformizálása kivitelezhetetlen. 

b. A tudományos és művészeti előrehaladás bizonyítása tekintetében nagyfokú 

intézményi szabadságot kell biztosítani. Egyes területek esetében megoldható 

lehet a doktori fokozatszerzés követelményrendszerének redukált alkalmazása, 

míg más esetekben ez nem vezet eredményre. 
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c. Lehetővé kell tenni, hogy a komplex vizsga során olyan, a doktori fokozatszerzési 

eljárásnak szerves részét nem képező beszámolási módok is teret nyerhessenek, 

mint például – hangsúlyozottan nem taxatív felsorolás szerint – a portfólió, 

kamara-kiállítás, a DLA-hangversenynél rövidebb koncert. Emellett a DLA-

képzésben is lehetővé kell tenni, hogy a komplex vizsga részeként bemutatható 

legyen a disszertáció egy meghatározott része, különösen olyan esetekben, amikor 

a doktori fokozatszerzéshez szükséges művészeti teljesítmények részleges 

teljesítése a művészeti ág jellegzetességeiből kifolyólag nem elképzelhető. 

 
5. Azon művészeti ágak esetén, amelyeknél a fokozatszerzéshez szükséges művészi 

teljesítmény elkészítése különösen nagy anyagi erőfeszítést igényel, megfontolandó a 

doktori képzések reformja nyomán bevezetett 2+2+1 éves képzési rendszer esetében a 

túlcsúszás esetére kilátásba helyezett hátrányos jogkövetkezmények (intézményi támogatás 

csökkentése) eltörlése. Bizonyos művészeti területek, így különösen az építészet és a 

filmművészet esetén ugyanis a DLA-fokozatszerzéshez szükséges mestermű (épület, film) 

elkészítése olyan mértékű kiadásokat tesz szükségessé, amelyet sem a doktoranduszok, 

sem a doktori képzőhelyek nem tudnak finanszírozni. 

 
6. Kardinális tétel, hogy a fokozatszerzés feltételeit a DLA-képzés specifikumához 

igazítottan kell meghatározni, így a tudományos disszertáció és mestermunka relációjában 

az utóbbinak kell dominálnia. Ez a disszertáció terjedelmében és tudománymetriai 

követelményeiben is eltéréseket engedhet meg a PhD-képzés kritériumaitól. Emellett 

fontos lehet meghatározni, hogy a disszertációnak kapcsolódni kell a mestermunkához, 

mint annak tudományos megalapozása. 

 
7. A művészeti (DLA) doktori képzés sajátosságaira tekintettel jogtechnikailag 

megfontolandó a végrehajtási rendeletben a PhD-képzéstől elkülönült fejezetben rendezni 

a részletszabályokat. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez nem terjedhet odáig, hogy a 

művészeti doktori képzés rendszeridegen módon kikerüljön a doktori képzés általános, 

törvényben rögzített kereteiből. 

 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége és a képviselt DLA-hallgatók közötti egyeztetés 
tanulsága szerint a képzés olyan speciális körülmények között zajlik, amelyek alapjaiban térnek el 
a PhD-képzések jellegzetességeitől. Minderre tekintettel a DLA-képzések viszonylatában további 
egyeztetések szervezése javasolt. 
 
Budapest, 2016. április 12. 
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Doktoranduszok Országos Szövetsége 
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