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A Károli Gáspár Református Egyetem  

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Minőségbiztosítási Bizottságának határozatai  

 

 

1/2020. (12.15.) határozat 

A szavazás eredményét a levezető elnök kihirdeti, MB bizottság elnökének egyhangúan 

megválasztotta Prof. Dr. Domokos Andreát. 

 

2/2020. (12.21.) határozat 

A szavazás eredményét a MB elnöke kihirdeti, mindenki egyetért a témakiírói, témavezetői, 

oktatói és törzstagi feltételek állásfoglalásában meghatározott feltételekkel és azt el is fogadja 

felmenő rendszerben 2021. január 1-től. 

https://ajk.kre.hu/images/doc2021/doktori/Allasfoglalas_a_doktori_iskolai_temakiiroi_tema

vezetoi_oktatoi_es_torzstagi_feltetelekrol.pdf 

 

3/2021. (01.18.) határozat 

A szavazás eredményét a MB elnöke kihirdeti, mindenki egyetért, hogy az ÁJDI-MB bizottság 

által hozott határozatok lényegének megjelenítését nyilvánossá lehet tenni a honlapon. 

 

4/2021. (01.25.) határozat 

A szavazás eredményét a MB elnöke kihirdeti, mindenki elfogadja a KRE ÁJDI 

Minőségbiztosítási Bizottságának 2021. évre szóló munkatervét, minőségcéljait és indikátorait. 

https://ajk.kre.hu/images/doc2021/doktori/A_KRE_AJDI_Minosegbiztositasi_Bizottsaganak_

2021_evre_szolo_munkaterve_minosegceljai_es_indikatorai.pdf 

 

5/2021. (02.15.) határozat 

A szavazás eredményét a MB elnöke kihirdeti, mindenki elfogadja az AJDI 2021-es 

Minőségbiztosítási terv januári beszámolóját. 
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6/2021. (02.15.) határozat 

A szavazás eredményét a MB elnöke kihirdeti, mindenki elfogadja az MB bizottság 

jegyzőjének és egyhangúan megválasztotta Dr. Nagy Pétert. 

 

7/2021. (03.16.) határozat 

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elfogadja a 2021. februárjára vonatkozó 

beszámolót. 

8/2021. (03.16.) határozat 

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási Bizottsága az alábbi 

állásfoglalást fogalmazza meg: 

A doktori képzésre vonatkozó OMHV és a hallgatói elégedettség mérését a jelen egyetemi 

szabályzati környezetben nem lehet az Országos Doktori Tanács meghatározott javaslatoknak 

megfelelő módon és minőségben megvalósítani, ezért a vonatkozó egyetemi szabályzatok 

módosítására van szükség. 

9/2021. (04.26.) határozat 

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola az állásfoglalást adja ki.  

A Doktori Iskola témahirdetői legalább két, legfeljebb öt témát hirdessenek meg, amelyek 

általánosan megfogalmazottak és átfogó jellegűek, valamint illeszkednek a Doktori Iskola 

profiljába, és az ezekhez kapcsolódó szakmai kompetencia publikációval igazolható. A 

Bizottság továbbá javasolja, hogy a témahirdetések alapjául szolgáló publikációkat a 

témahirdető tüntesse fel a doktori.hu-n vezetett profiljához tartozó publikációs jegyzékben. 

10/2021. (04.26.) határozat 

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elfogadja a 2021. márciusára vonatkozó 

beszámolót. 

11/2021. (05.25.) határozat 

Az MB bizottság javaslatot tesz a TDHT-nak a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzésének megindításáról, a hálóterv és a 

tárgyleírások elfogadásáról. 
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12/2021. (05.31.) határozat 

A Minőségbiztosítási Bizottság javasolja, hogy a doktori eljárásban a műhelyvitára 

előopponensként lehetőleg a nyilvános védésre felkérendő opponensek kerüljenek felkérésre. 

A témavezető által javaslatba hozott személyekre nézve az előterjesztés tartalmazza a nevezett 

egyetemi oktatói (nem egyetemi oktató esetében más munkahelyi) beosztását, tudományos 

fokozatát, intézményi affiliációját, azt az előterjesztői nyilatkozatot, hogy az illető tudományos 

munkássága, publikációi legalább jogági szinten az értekezés tárgykörével kapcsolatosak. A 

témavezető nyilatkozzon, hogy tudomása szerint a felkérendő személyre nézve nem áll fenn a 

doktori szabályzat szerinti összeférhetetlenségi ok. 

13/2021. (06.22.) határozat 

A Minőségbiztosítási Bizottság ajánlja, hogy az előbírálók, az opponensek kiválasztása 

érdekében a témavezetők négy személyt ajánljanak a Doktori Iskola vezetőjének olyan 

tudományos fokozattal rendelkező személyek közül, akik megfelelő szakmai kompetenciával 

rendelkeznek, a Magyar Tudományos Művek Tárában az adott tudományterületen releváns 

publikációi rögzítésre kerültek, megfelelő idézettséggel rendelkeznek és a Károli Gáspár 

Református Egyetemtől függetlenek. Az ajánlott személyek közül a fenti szempontok lehető 

legteljesebb figyelembevételével a Doktori Iskola vezetője választ. 

14/2021. (09.20.) határozat 

A Minőségbiztosítási Bizottság határozatával támogatja Prof. Dr. Czine Ágnes doktori 

törzstagsági kérelme alapján Doktori Iskolába való törzstagi felvételét. 

 

15/2021. (09.20.) határozat 

A Minőségbiztosítási Bizottság határozatával támogatja Prof. Dr. Tóth J. Zoltán doktori 

törzstagsági kérelme alapján Doktori Iskolába való törzstagi felvételét. 
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16/2021. (09.20.) határozat 

A Minőségbiztosítási Bizottság határozatával támogatja Dr. Homicskó Árpád Olivér doktori 

törzstagsági kérelme alapján Doktori Iskolába való törzstagi felvételét. 

17/2021. (10.05.) határozat 

A Minőségbiztosítási Bizottság határozatával támogatja Dr. Birkás Antal témavezetésre 

vonatkozó kérelmét. 

 


