A filozófia szak szigorlati szabályzata
0. A szigorlatokkal kapcsolatos általános rendelkezéseket ld.: TVSZ 19.21 – 19.25
1. A szigorlati tanegységek. Kényszerrendezés
1.1
Fl-402: Szigorlat 1.
Előfeltétel: 100-103, 215-220, 3 filtört. koll. + szem., 2 emelt szintű szakkoll. és emelt
szintű szakszem.
1.2
FL-404: Szigorlat 2. (csak legalább egy félévvel az 1. szigorlat után lehet letenni).
Előfeltétel: 402 (és természetesen annak előfeltételei), továbbá 3 filtört. koll. + 3
filtört. szem., 213-224, 2 emelt szintű szakkoll. és 2 emelt szintű szakszem.
2. A szigorlati dolgozat
2.1
A szigorlati dolgozat (a továbbiakban: a dolgozat) olyan hosszabb (minimum 1 és
maximum 2 – 40 000 leütést tartalmazó – szerzői ív hosszúságú) szakcikk formájú
írás, mely egy a hallgató által már a filozófia szak keretében elvégzett kollokviumi
tárgy témájába vág, s a kollokviumokra kötelezően előírt szakirodalmon túl a
kérdéskör irodalmának reprezentatív földolgozásáról tanúskodik.
2.2
A szigorlatozó hallgató szigorlatra bocsátásának előfeltétele, hogy a Filozófiai Intézet
titkárságán a vizsgaidőszak kezdete előtt dolgozatát 3 példányban leadja. Ennek
elmulasztása esetén a hallgató szigorlatra nem bocsátható.
2.3
A dolgozatok publikusak: A Szigorlati Tanács a beérkezett dolgozatok egy példányát
az Intézet könyvtárának adja át, ahol az csak helyben olvasás céljára mindenki
számára hozzáférhető.
3. A Szigorlati Tanács
3.1
A Filozófiai Intézet a filozófia szakos diákok szigorlatoztatására Szigorlati Tanácsot (a
továbbiakban: SzT-t) állít föl.
3.2
Az SzT a tagokból és elnökből áll.
3.3
Az SzT-be a Filozófiai Intézet mindegyik tanszéke egy tagot delegál.
3.4
Az SzT elnökét az intézetigazgató javaslatára az Intézeti Tanács nevezi ki.
3.5
Az SzT határozatot csak összlétszáma többségének egybehangzó szavazatával hozhat.
3.6
Az SzT legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján közzéteszi a szigorlati vizsgára
bocsátott hallgatók névsorát.
4. A szigorlatra bocsátás, Szigorlati Bizottság

4.1
4.2

Az SzT dönt a dolgozat szigorlatra bocsátásról. Amennyiben az SzT döntése
elutasító, a hallgató abban a vizsgaidőszakban nem tehet szigorlati vizsgát.
Az SzT a dolgozat szigorlatra bocsátásával egyidejűleg meghatározza a vizsga
időpontját (annak alapján, hogy a hallgató a vizsgaidőszak első vagy második
felére kérte a vizsga időpontjának kitűzését), és a vizsgát lebonyolító
Szigorlati Bizottságot (a továbbiakban: SzB) nevez ki. Az SzB elnökből és
tag(ok)ból áll, és legalább egy főállású ELTE oktatót kell tartalmaznia. A
hallgató dolgozatának leadásakor megjelölhet egy oktatót (a témavezetőt),
akinek részvételét az SzB-ben javasolja.

5. A szigorlat
5.1
A Szigorlat nyilvános, azon bárki részt vehet, és kérdéseit, illetve megjegyzéseit
előzetesen, írásban eljuttathatja a szigorlatoztató SzB elnökéhez. Az írásban beérkezett
kérdéseket és megjegyzéseket az SzB elnöke a vizsga megkezdése előtt ismerteti. A
szigorlati vizsgát az SzB elnöke vezeti, az SzB, illetve az SzT tagjain kivüli jelenlévők
kérdést és hozzászólást csak az SzB elnökének felszólítására fogalmazhatnak meg a
vizsga folyamán.

