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SZABÁLYZAT
a magyar királyi Erzsébet tudományegyetem evangélikus
hittudományi karán tartandó doktori szigorlatról és a
megfelelő tudományos fokozat adományozásáról.
1. §.
A magyar királyi Erzsébet tudományegyetem evaugelikus hittudományi karának joga van ezen szabályzatban
megállapított feltételek mellett doktori fokozatot adományozni.
Az egyetem reciorát és tanácsát ebben a vonatkozásban ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tudománykarok doktori fokozatainak adományozásánál.
2. §.

A theológiai doktori fokozat adományozása vagy a pályázó kérelmére megfelelő szigorlat alapján („rite") vagy
a hittudományi kar részéről érdemek elismeréséül kitüntetésképen („honoris causa ') történik.
A) A theológiai doktori szigorlat:
3. §.
Aki a theológiai doktori (doctor theologiae) címet és
fokozatot ó h a j t j a megszerezni, ez iránti folyamodványát az
evangélikus hittudományi kar dékánjánál n y ú j t j a be.
Ehhez a folyamodványhoz mellékelendők: a) a folyamodó keresztlevele, ill. születési anyakönyvi kivonata;
b) középiskolai érettségi bizonyítványa; c) a négy éves hittudományi tanfolyam szabályszerű bevégzését igazoló végbizonyítvány, mely a kérvény beadása előtt legalább négy
évvel kelt; d) a hittudományi kar, ill. evangelikus egyházegyetem vizsgálati szabályzataiban megállapított vizsgálatok és szigorlatok sikeres megállásáról tanúskodó bizonyítványok; e) a folyamodó alkalmazását igazoló működési bizonyítvány; f) a folyamodónak főkép végzett tanulmányait és
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tudományos törekvéseit feltüntető rövid életrajz; g) a theológiai tudományok köréből szabadon választott tárgyról szóló
tudományos értekezés.
4. §.
A 5. §. c)—g) pontjaiban körülírt feltételek h í j j á n a hittudományi kar csak különös méltánylást érdemlő esetekben
és legfeljebb egy szavazat ellenében hozott s a vallás- és közoktatásügyi minisztertől jóváhagyott határozattal adhat engedélyt a theológiai doktori szigorlat letételére, ha a jelentkező a feltételképen megkívánt theológiai szakképzettséget
megfelelő irodalmi munkássággal t u d j a igazolni.
5. §.
A theológiai doktori szigorlat szaktárgycsoportjai a következők :
a) ószövetségi írásmagyarázat és theológia a megfelelő
segédtudományokkal ;
b) újszövetségi írásmagyarázat és theológia a megfelelő
segédtudományokkal ;
c) egyetemes keresztyén egyháztörténet és segédtudományai;
cl) rendszeres theológia és segédtudományai;
e) gyakorlati theológia;
f ) egyház jogtan és magyar protestáns egyháztörténet;
g) általános vallástudomány és valláspaedagógika.
Mindegyik szaktárgycsoporthoz hozzáveendő a theológiai encyclopedia mint theológiai tudományelmélet és a keresztyén dogmatika.
6. §.
A dékán a folyamodó kérvényét mellékleteivel együtt
rendes kari ülés elé terjeszti, mely megállapítja azt, hogy a
folyamodó okiratai megfelelnek-e a 3. §-ban körülírt feltételeknek. Kedvező esetben a kar a jelentkezést elfogadja és a
szigorlat alapjául szolgáló külön e célra készült nyomtatott
alakban benyújtott, vagy már egyébként megjelent értekezés
megbírálására két bírálót küld ki, kik közül az egyik annak
a szaktárgycsoportnak rendes előadója, amelynek köréből a
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jelentkező írásbeli értekezésének tárgyát választotta, a másik a legközelebbi rokonszak előadója.
7. S.

A dékán értesíti a folyamodót a k a i n a k a 3. §. (vagy kivételes esetben a 4. §.) értelmében hozott határozatáról és a
jelentkezés elfogadása esetén felhívja őt arra, hogy szigorlati
értekezését 100 nyomtatott példányban nyújtsa be a dékáni
hivatalnál.
8. §.

Az értekezés beérkezése után a dékán haladéktalanul kia d j a a megfelelő számú példányokat a bírálóknak s a kar
többi tagjainak.
9. §.

A szigorlat alapját a doktori értekezés alkotja. Doktori
értekezésül csak olyan önálló tudományos dolgozat fogadható el, mely a jelöltnek alapos tárgyismeretéről és a tudományos kutatás módszereinek alkalmazásában való jártasságáról tanúskodik, amely dolgozat hazai protestáns theológiai irodalmunk számára nyereségnek tekinthető.
10. §.

A bírálók az értekezés benyújtásától számított három
hónapon beliil terjesztik be írásba foglalt beható bírálatukat
a dékánhoz, aki azt a kar tagjai között tudomásvétel céljából körözteti. Ennek a köröztetésnek legalább egy héttel a
döntésre hivatott kari ülés előtt véget kell érnie. A döntés a
szigorlati értekezés elfogadásáról az értekezés benyújtásától
számított negyedik hónap végét követő első rendes kari ülésen titkos szavazás ú t j á n általános szótöbbséggel történik.
A szavazásban a dékánnal együtt a kar összes rendes és rendkívüli tanárai (esetleg önálló tudományszak ellátásával megbízott magántanárai) vesznek részt. Szavazategyenlőség esetén a dékán az elutasító szavazatok értelmében mondja ki a
határozatot.
11. §.
Elutasító határozat esetén a jelölt a visszautasítástól számított két év múlva ú j a b b értekezés beküldésével másodszor
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is folyamodhatik szigorlatra bocsátás iránt. Az értekezés elbírálására nézve az eljárás a második esetben ugyanaz, mint
az elsőben.
Ha a kar a jelöltnek második értekezését is elutasítja, az
illető többé szigorlatra nem jelentkezhetik.
12. S.

Az értekezés elfogadása esetén a kar a jelöltet szóbeli
szigorlatra bocsátja.
A kar határozatáról úgy ebben az esetben, mint a 11. §.
esetében a dékán a döntő kari ülés után két héten beliil értesíti a jelöltet.
13. §.
A szóbeli szigorlat időpontját a dékán a jelölt óhajtásának figyelembe vétele vei tűzi ki s néhány nappal előbb a
hirdető táblán kihirdeti.
A szóbeli szigorlatok nyilvánosak.
14. §.
A szóbeli szigorlat szolgáltasson bizonyságot a szigorlat
nem csupán szűkebb értelemben vett szaktudományok terén
mélyreható s a segéd, ill. mellék-, vagy határos tudományokat is felölelő teljes szakképzettségéről, hanem általános
theológiai műveltségének magas színvonaláról, tudományos
ítélőképességének fejlettségéről, szellemi látókörének szélességéről és a jelenkori szellemi élet terén való általános tájékozottságáról is.
15. §.
A szigorlati vizsgáló bizottságot a karnak összes szavazatra képes tagjai alkotják a dékán elnöklete mellett, akit
szükség esetén a prodékán helyettesít. Szóbeli szigorlat csak
határozatképes kari ülésen tartható.
16. §.
Mint bírálók és vizsgálók a szóbeli szigorlaton is elsősorban az illető szaktárgyak rendes tanárai működnek.
Ha valamely tudományszaknak több rendes tanára van,
ezek váltakozva működnek. Ilyen rendes tanárok híjján,

vagy akadályoztatásuk esetén az illető szaktárgycsoport
rendkívüli tanárai, önálló tudományszak ellátásával megbízott magántanárai, ill. ha a helyettesítés szükségesnek mutatkozik, a rokonszakok tanárai, vagy a kartól felkért rendkívüli vagy magántanárok működnek.
17. §.
Az elnök megnyitja, vezeti, s a bizottság beleegyezésével
bezárja a szigorlatot; a jelöltekhez kérdéseket intéztet és az
eredmény megállapításánál véleményét — a szaktanárok
nyilatkozata után — szintén előadja.
A vizsgáló szaktanárok, valamint utánuk a kar többi tagjai is, a szigorlat tárgyainak minden részéből intézhetnek
kérdéseket a jelölthöz.
18. §.
A szóbeli szigorlat egyszerre teendő le s reá legalább egy,
legfeljebb két óra fordítandó.
19. §.
A szóbeli szigorlat eredményének megbeszélése után az
értekezés minősítésének figyelembe vétele mellett a bizottság
titkos szavazás ú t j á n először arról dönt, hogy a szigorlatot
általában elfogadja-e vagy nem.
Szavazategyenlőség esetén a határozat a nemleges szavazatok értelmében érvényes.
Hu a bizottság szótöbbséggel mondja ki a szigorlat elfogadását, ez a szigorlatnak egyszerűen — rite — megállását
jelenti. Ugyanaz áll akkor is, ha a bizottság egyhangúlag fogadta el ugyan a szigorlatot, de nem történt indítvány magasabb minősítés iránt.
A magasabb eredményfokozat lehet vagy „dicséretes"
(„cum laude"), vagy „kitűnő" („summa cum laude"). Mindegyik fokozat odaítéléséhez elég a bizottság tagjainak általános szótöbbsége. Szavazategyenlőség esetén az alacsonyabb
fokú minősítés érvényes.
A szavazásban az elnökkel egyiitt minden bizottsági tag
köteles résztvenni s üres lapot senkinek sem szabad beadni.
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