SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudomány doktori képzés
(utolsó frissítés: 2019. március 25.)
Műhelyszeminárium
A rotációs rendszerben tartott kurzus félévről félévre más témában, más oktató vezetésével zajlik.
Tárgyát képezhetik a komparatisztika klasszikus formáin túl az újabb iskolák és módszerek, az
irodalomnak a társművészetekkel, az irodalomtudománynak a társtudományokkal való kapcsolódási
pontjai (a művészettudománytól és az esztétikától a média- és kultúratudományon át a gazdaságvagy társadalomtudományokig), fordítási és interkulturális összefüggések, a saját és az idegen
viszonya, a regionalitás kérdésköre, különös tekintettel Kelet-Közép-Európára mint hibrid irodalmi
vagy kulturális térre.
Félévente egy kurzus kerül meghirdetésre külön-külön a magyar és az angol nyelvű programban. A
magyar nyelvű képzés hallgatói, évfolyamtól függetlenül, mind részt vesznek a magyar kurzuson, a
külföldi hallgatók pedig az angol nyelvűn. (Megfelelő nyelvtudás esetén a magyar hallgatók az angolt,
a külföldiek a magyart is felvehetik választott speciális kurzusként.)
Disszertációs szeminárium
A disszertáció témavezetője által meghirdetett szeminárium a témavezetett dolgozatokhoz
kapcsolódó módszerek, témakörök, valamint a doktoranduszok által készített elemzések
megbeszélésének ad teret.
A kurzust minden félévben minden témavezető automatikusan meghirdeti. A hetente sorra kerülő
témavezetői konzultáció adott idősávban zajlik, minden témavezetettnek, magyaroknak és
külföldieknek egyaránt. A témavezető saját belátása szerint integráltan vagy egyénileg tartja az egyes
alkalmakat. Kettős témavezetés esetén hol az egyik, hol a másik témavezetőnél veendő fel a kurzus
megegyezés szerint; erről a témavezetők tájékoztatják az érintett hallgatót.
Választott speciális kurzus
A kurzust a doktorandusz a témavezető és a kurzusfelelős jóváhagyásával választja bármely, a
kutatási területe szempontjából releváns tárgyból.
Első sorban PhD kurzusok jöhetnek szóba, de indokolt esetben MA (vagy akár BA) kurzusok felvétele
is lehetséges, alsóbb évfolyamos kurzusok esetén a doktori szinthez igazított követelményekkel. A
kurzus lehet szeminárium vagy előadás, saját kurzusunk vagy más program, sőt más egyetem kurzusa
is. Lehetőleg idegen nyelven folyó kurzus legyen, de nyelvóra nem lehet. A késedelem nélküli
bekódolást megkönnyítendő a kurzust lehetőleg előre ki kell választani, az egyeztetéseket lefolytatni,
majd a programvezetőt emailben értesíteni.
Kutatómunka
A hallgatók önálló kutatást végeznek a témavezetővel egyeztetve összeállított egyéni olvasmánylista
alapján. (Ha nincs még kijelölt témavezető vagy két témavezető is van, akkor azzal az oktatóval kell
egyeztetni, aki az adott félévben a disszertációs szemináriumot tartja.) Az olvasmánylistát a képzés
első szakaszában a disszertációs szemináriumhoz kapcsolódóan 2, a második szakaszban 4
szakirodalmi egység alkotja. (1 egység = 1 könyv vagy 4 tanulmány.) Az olvasmányokból a szorgalmi
időszak végére rövid összefoglalókat és kritikai reflexiókat tartalmazó olvasónapló készül
egységenként 2 oldal terjedelemben (azaz könyvenként 2 oldal, tanulmányonként fél oldal). A
témavezető a leadott olvasónapló alapján a vizsgaidőszakban megvitatja a hallgatóval az
olvasmányokat, és értékeli a hallgató teljesítményét.

A képzés második szakaszában a hallgatók írhatnak disszertáció-fejezetet is olvasónapló helyett. A
fejezet terjedelme szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de olvasmányjegyzék nélkül min. 20.000
karakter, Chicago stílusban szerkesztve.
Publikáció és prezentáció
2 tanulmány és 2 prezentáció tetszőleges sorrendben: 1 tanulmány magyar nyelven, 1 tanulmány
idegen nyelven, 1 konferencia-előadás magyar nyelven, 1 konferencia-előadás idegen nyelven. Ezek
előre is teljesíthetők a képzés ideje alatt, tehát a tényleges teljesítésnek nem kell az adott félévre
esnie.
Beszámoló
Az 5 beszámolóból 3 programszintű beszámoló, azaz olyan nyilvános prezentáció és vita, melyen a
program minden témavezetője és hallgatója részt vesz (a más tanszékekről való társ-témavezetőket
itteni témavezető társuk tájékoztatja és értesíti):
2. félév: kutatási terv
(a programba való felvétel alapját képező kutatási terv frissített változata 3 oldal, azaz 6.0008.000 karakter terjedelemben; a tervnek tartalmaznia kell a téma címét és leírását,
jelentőségét és tétjeit, valamint a kutatási lépések áttekintését)
5. félév: disszertáció-terv
(a disszertáció tervezett címe, tartalomjegyzéke, 2-3 oldalas problémafelvetése és
összefoglalója, primér és szekundér irodalomjegyzéke, utóbbi min. 20 egység, azaz 20 könyv
= 80 tanulmány, vagyis pl. 15 könyv és 20 tanulmány; az egységeknek legalább a fele idegen
nyelvű kell legyen; az anyag a későbbiekben persze változhat)
8. félév: a disszertáció fele
(jegyzetapparátussal és olvasmányjegyzékkel ellátott fejezetek, szóközökkel és
lábjegyzetekkel együtt, de olvasmányjegyzék nélkül min. 150.000 karakter terjedelemben,
Chicago stílusban szerkesztve)
Az írásbeli anyagokat tavasszal április 30-ig, ősszel november 30-ig kell emailben megküldeni a
programvezetőnek és a témavezető(k)nek. A programvezető a 2. félévi beszámoló előtt a benyújtott
kutatási terv alapján minden doktoranduszhoz 3 tagú bizottságot rendel, melynek tagjai a
témavezető(k), valamint 1-2 további „olvasó”. A programszintű beszámolókon (2., 5., 8. félév) ők
hárman szavaznak a jegyről, az egyéb beszámolók (6., 7. félév) értékelése témavezetői hatáskör. A
beszámoló 20 perces élőszavas prezentációból, annak 5 perces idegen (lehetőleg angol) nyelvű
összefoglalójából és 20 perc vitából áll. Handout, projektor, audio stb. használata tetszőleges.
Oktatás vagy további kutatómunka
A hallgatók az 5-8. félév során választhatnak aközött, hogy oktatási tevékenységet vagy további
kutatómunkát végeznek. Az oktatás szemináriumtartást jelent. A szeminárium témáját a
doktoranduszok a témavezetővel és a tanszékvezetővel előre egyeztetik. A további kutatómunka
lehet a normál kutatómunka kiterjesztése, de állhat más kutatási tevékenységből is (pl. fordítás,
szerkesztés, szervezés, moderálás, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat témavezetése stb.). Előre
egyeztetendő a témavezetővel és a programvezetővel.
Komplex vizsga
A komplex vizsgát megelőzően a témavezető írásban értékeli a hallgató teljesítményét (két
témavezető esetén egyetlen közös értékelés készül), és az 1 oldal terjedelmű értékelést április 30-ig
emailben elküldi a programvezetőnek, aki továbbítja azt a vizsgabizottság elnöke felé.
A komplex vizsga egy minimum háromtagú bizottság előtt tett szóbeli szigorlati vizsga a 4. félév
végén. A bizottság összetételéről az Irodalomtudományi Doktori Iskola tanácsa dönt legalább 3
hónappal a vizsga időpontja előtt. A vizsga két részből áll. Az első („elméleti”) rész két témára és a

hozzájuk kapcsolódó szakirodalomra összpontosul, melyeket a program tesz közzé előzetesen a
hallgató kutatási tervének figyelembe vételével és lehetőség szerint a doktori program által
összeállított tájékoztató jellegű olvasmánylisták alapján. A második („disszertációs”) részben a
hallgatók tudományos előadást tartanak, melynek keretében egyfelől beszámolnak eddigi kutatási
lépéseikről és eredményeikről, másfelől áttekintést nyújtanak a további kutatási tevékenység, a
disszertációírás és a publikációk tervezett ütemezéséről. A vizsga teljesítése előfeltétel a képzés
második szakaszába való belépéshez. A Nftv. 53. § (4) szerint a doktori értekezést a komplex vizsgát
követő három éven belül kell benyújtani.

***

Általános tájékoztatást nyújt a „Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata” (2016. július
11.), mely megtalálható a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetének weboldalán
(http://www.u-szeged.hu/dokint/dokumentumok/szabalyzatok).

