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A minőségbiztosítási célok meghatározása és a munkaterv a doktori iskola 2019-ben elfogadott és a 

MAB akkreditációs eljárása során megerősített Minőségbiztosítás Terv alapján készült. Az általános 

feladatok és a munkaterv rögzíti az intézményi akkreditációval összefüggő aktuális kari teendőket is. 

Ezen túl figyelembe vettük a Az Országos Doktori Tanács 2019. november 22-i ülésén a testület által 

megfogalmazott ajánlásokat. 

1. A hallgató elégedettségi vizsgálatok kitöltési arányának növelése a doktorandusz hallgatók körében 

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

2. A doktori iskola szabályozó és tájékoztató dokumentumai elérhetőségi arányának növelése a doktori 

iskola honlapján (mérőszám: a hozzáférhető dokumentumok aránya %-ban; célérték: 100%) 

 

3. A doktori iskola – a kari vezetéssel együttműködve – 2019. január 17-én országos doktorandusz 

konferenciákat szervez, amelyen a hallgatók a nyilvánosság előtt bemutathatják és megvitathatják 

tudományos eredményeiket. A kari TDHT önálló napirend keretében értékeli tanácskozás tapasztalatait. 

 

4. 2020. február. A Kari TDHT megvizsgálja a 2019-ben radikálisan módosított oktatási programok 

bevezetésének tapasztalatait. Állást foglal abban a kérdésben, hogy szükség van-e új tárgyak indítására, 

és felülvizsgálja a tárgyjegyzők listáját. 

 

5. 2020. március. A TDHT napirendre veszi és véleményezi a doktori témahirdetéseket. A testület 

önálló napirend keretében értékeli a doktoranduszok beszámolóját. Az írásos beszámoló nyomon követi 

a hallgatók által teljesítendő kreditpontok megszerzését.  

 

6. 2020. április. A testület megtárgyalja a műhelyviták eddigi gyakorlatát, a külsős véleményezők 

(„előbírálók”) véleményeit az elbírált értekezésekről. 

 

7. 2020. május. A kari TDHT megvizsgálja a doktori képzésre való jelentkezés helyzetét és a felvételi 

vizsgák tapasztalatait. A testület áttekinti a felvételi követelményeket. 

 

8. 2020. június. A doktori iskola vezetője értékelő jelentést készít a doktori iskola munkájáról, az elmúlt 

tanévhez képest bekövetkezett változásokról.  Az értékelés eredményei és a TDHT javaslatai alapján – 

ha szükséges – javaslatot tesz a doktori iskola működésének javítására. 

 

9. 2020. szeptember. A kari TDHT megvizsgálja, hogy milyen változtatások szükségesek a doktori 

képzés és fokozatszerzés nyelvi kritériumai terén. 

 

A minőségbiztosítási célokat és munkatervet a kari Minőségbiztosítási Bizottság 2020. február 26-i 

ülésén elfogadta és a Kari Doktori és Habilitációs Tanácsnak elfogadásra javasolja. 
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