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ÁJDI Minőségbiztosítási bizottság beszámoló 2021. január 

 

Az ÁJDI MB bizottság a 2021. január 25. ülésén a 2021-es minőségbiztosítási terv januári 

pontjait áttekintette. 

 

1. A transzparencia követelményének, honlapon történő valamennyi releváns információ 

közzétételének ellenőrzése 

A Doktori Iskola honlapja a naprakész információkat tartalmazza: 

https://ajk.kre.hu/index.php/jdi-kezdolap.html  

2020 októberében a DI a honlap szerkezetét, tartalmát, megvizsgálta és átalakította. A 

minőségbiztosítási tartalom a bizottság megalakulásával folyamatosan bővül. 

 

2. Minőségcélok tervezése (figyelemmel a DI korábbi tervezési folyamataira) 

A tagok mindegyike folyamatosan áttekinti a megküldött anyagokat. A 2021-es minőségcélok 

teljesülését a bizottság elnöke ellenőrzi, és erről legkésőbb 2022. januárjában beszámol.  

A 2020-as év beszámolójának értékelése 

A 2020. évi, 2020. december 18-án kiadott „minőségbiztosítási jelentés” elismerésre méltóan 

mutatja be a DI tevékenységét. A jelentés nem szerepelteti a minőségcél kifejezést, helyette 13 

alkalommal használja a „cél” terminust. Három „célkitűzés” tekinthető minőségcélnak. 

Megállapítható, hogy a beszámoló szerint a „célkitűzések” maradéktalanul teljesültek 2020-

ban.  

 

2021-re vonatkozó minőségcélok: 

Birher Nándor 

1. Minőségcél 

Cél: a 2021-es évben a DI mellett működő minőségbiztosítási bizottság legyen képes arra, hogy 

a tervezett éves programját (tartalom és ütemezés) legalább 80%-ban megvalósítja.  

Megvalósítás: a cél érdekében a bizottság vezetője folyamatosan nyomon követi az elfogadott 

éves programot, gondoskodik a programnak megfelelő ülésezésről, a szükséges előkészítő 

dokumentumok biztosításáról, és legkésőbb 2022 januárjában beszámol a teljesülésről. A 

feladat (minőségcél) megvalósításához a bizottság és a titkárság munkáját is beleértve legalább 

150 munkaóra szükséges. 

https://ajk.kre.hu/index.php/jdi-kezdolap.html
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2. Minőségcél 

Cél: a 2021-es évben el kell érni, hogy a minőségbiztosítási bizottság minden tagja ismerje meg 

az ESG 2015 rendszer fogalomkészletét, úgy, hogy azt a doktori iskola minőségbiztosítási 

munkájában alkalmazni is tudja.  

Megvalósítás: A bizottság titkársága megküldi a tagoknak az ESG 2015 szövegét, ill. a korábbi 

doktori iskolákra vonatkozó MAB határozatokat.  

 

3. A műhelyvita szervezése minőségbiztosítási kritériumainak áttekintése 

 A KRE doktori szabályzatának minőségbiztosítási célú rendelkezései 

„1.1. A műhelyvitára bocsátás. Az értekezés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén 

bocsátható műhelyvitára: –a témavezető írásbeli javaslata –két bíráló („elő-opponens”) olyan 

tartalmú nyilatkozata alapján, hogy az értekezést műhelyvitára alkalmas színvonalúnak tartják. 

A műhelyvita megrendezésével kapcsolatos rendelkezések az értekezés megismerhetőségét és 

a kellő nyilvánosság biztosítását szolgálják.  

1.2. A műhelyvita. A nyilvános védés előtti műhelyvita megrendezése azt a célt szolgálja, hogy 

az értekezés esetleges hibáira, hiányosságaira fény derüljön, a szerző javaslatokat kapjon 

munkájának lezárásához olyan személyektől, akik az értekezés témakörében szakmai 

tapasztalatokkal rendelkeznek. A KRE doktori szabályzata elvárja a két bíráló („elő-opponens”) 

aktív szereplését a műhelyvitán. A műhelyvita zárulhat azzal az eredménnyel is, hogy az 

értekezést –annak számottevő átdolgozását követően –újra műhelyvitára kell tűzni.  

1.3. Az értekezés nyilvános védésre bocsátása. A doktori iskola vezetője megküldi a műhelyvita 

jegyzőkönyvét az értekezés két opponensének, így ők megismerhetik, hogy az értekezés 

korábbi verziójában mit kifogásoltak, abból mit hiányoltak a műhelyvitán megszólalók. A 

műhelyvita jegyzőkönyvének hivatalos mellékletét képezi a két bíráló írásbeli véleménye, ami 

szintén megismerhetővé válik az opponensek számára.” 

 

4. DI MB beszámoló áttekintése, értékelése 

A 2020. évi, 2020. december 18-án kiadott „minőségbiztosítási jelentés” az EDHT elfogadta. 

 

Doktoriskola-vezetők minőségbiztosítási jelentése a 2020. évről  

 

1/2021. (I.13.) sz. EDHT határozat 

Az EDHT elfogadja az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, a Hittudományi Doktori Iskola 

és a Történelemtudományi Doktori Iskola beszámolóját a 2020-as évről. 

(10 igen, egyhangú) 
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A nyilvánosság számára elérhető a KRE-ÁJK Doktori Iskola honlapján: 

https://ajk.kre.hu/images/doc2021/doktori/AJK_DI_Minosegbiztositasi_jelentese_a_2020_e

vrol.pdf 

 

Birher Nándor 

A 2020. évi, 2020. december 18-án kiadott „minőségbiztosítási jelentés” elismerésre méltóan 

mutatja be a DI tevékenységét. 

 

5. ÁJDI Szabályzatok áttekintése 

Az ÁJDI 2019 tavaszán fogadta el új szabályzatát a 2019-ben beiratkozottakra vonatkozóan.  

Azóta a szabályzatokban nem történt változás, csupán egy technikai módosítás történt az 

alábbi TDHT határozat alapján. 

85/2020. (10. 02.) sz. határozat 

A TDHT hozzájárul, hogy a Szabályzat és a Képzési terv két részből áll: 

- a 2019. szeptember 1. előtt iratkozók és 

- a 2019. szeptember 1 után iratkozók megjelöléssel. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. január 29.                                                Prof. Dr. Domokos Andrea 

                                                                                                   a DI MB elnöke 
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