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ÁJDI Minőségbiztosítási bizottság beszámoló 2021. február 

 

 

 

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

pontjait áttekintette. 

 

 

1. A hallgatók által teljesítendő kreditpontok megszerzésének ellenőrzése 

 

A Bizottság megvizsgálta a Doktori Iskola hallgatói által megszerzett kreditek mennyiségét, 

valamint az ebből kirajzolódó tendenciákat kielemezte. 

Kérdésként merült fel, hogy a kreditek aránya mennyiben szolgálja azt a célt, hogy a négyéves 

képzés végére a doktoranduszok egy előrehaladott állapotú disszertációval rendelkezzenek. 

A Bizottság az előadott megállapításokat röviden megvitatta. A kérdés alaposabb vizsgálata 

érdekében kérte a Titkárt, hogy az abszolutóriumot szerzett hallgatók által elfogadtatott kreditek 

jelleg szerinti megoszlásáról a következő ülésen terjesszen elő kimutatást. 

 

 

2. A MAB intézményakkreditációs jelentéséből következő DI feladatok áttekintése 

 

A Bizottság megállapította, hogy a MAB intézményi akkreditációs jelentés-tervezetében nincs 

érdemi megállapítás a Doktori Iskolák tevékenységének értékeléséről. A tárgykör munkatervbe 

vételekor ezt még nem lehetett előre tudni. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a doktori 

iskolák akkreditációs felülvizsgálata a mi doktori iskolánk esetében is rövidesen sorra kerül.  

A Bizottság rögzítette, hogy az intézményi akkreditáció eredményeként született jelentést 

megvizsgálta, és a Karral közös tudományos tevékenység során figyelembe fogja venni. 

A Bizottság célul tűzte ki, hogy az egyetem más doktori iskoláinak akkreditációs tapasztalatai 

alapján megindult intenzív minőségbiztosítási tevékenységében az EDHT munkája mellett saját 

tevékenységét illetően is aktívan részt vesz. 

 

 

3. Az Országos Doktori Tanács doktori minőségbiztosítási elvárásainak áttekintése 

 

Prof. Dr. Stipta István ismertette az Országos Doktori Tanács minőségbiztosítási elvárásait, a 

megfogalmazott minőségcélokat és indikátorokat. 

Minőségcél_1: Hallgató elégedettségi vizsgálatok kitöltési arányának növelése a 

doktorandusz hallgatók körében (mérőszám: kitöltési arány %-ban; célérték: 80%). 

Minőségcél_2: A doktori iskola valamennyi képzési nyelvén a szabályozó és tájékoztató 

dokumentumok elérhetősége arányának növelése a doktori iskola honlapján (mérőszám: 

a hozzáférhető dokumentumok aránya %-ban; célérték: 100% 

Indikátor_1: Adott tanévben határidőre fokozatot szerzett nappali tagozatos PhD 

hallgatók száma a doktori iskolában (fő) 
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Indikátor_2: Nappali képzésben lévő azon hallgatók száma, akiknél a PhD dolgozat 

benyújtásának határideje az adott tanévben lejárt (fő) 

A Bizottság elfogadta a beszámolót, és rögzítette, hogy a két minőségcél és a két indikátor 

megvalósításához ajánlásokat készít, és a következő évben ezeket az éves munkaterv részeként 

tekinti. 

 

 

4. Képzési tervek áttekintése, értékelése a hatékonyság és észszerűség szempontjából 

 

A Bizottság áttekintette a hatályos képzési terveket és célul tűzte ki, hogy a jövőben az egyes 

változásokat nyomon fogja követni és szükséges esetben ajánlásokat fog megfogalmazni.  

 

 

5. A doktoranduszok beszámolójának értékelése 

 

Dr. Móré Sándor mint a Doktori Iskola titkára írásos összefoglalót készített a hallgatók által 

leadott féléves beszámolók értékeléséről. A Bizottság az értékelés tapasztalatait megvitatta. A 

Bizottság megállapította, hogy a hallgatói beszámolók értékelése nem tartozik a hatáskörébe, 

arra a Doktori Iskola vezetője jogosult, ugyanakkor abban az esetben, ha a jövőben erről a 

kérdésről részletesebben tárgyalnak, a Doktori Iskola Titkárát is meghívják az ülésre, és 

amennyiben szükségesnek látják, akkor ajánlásokat fogalmaznak meg a Doktori Iskola részére. 

 

 

 

Budapest, 2021. március 5. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Domokos Andrea 

a DI MB elnöke 

 


