
 

 

A KRE ÁJDI Minőségbiztosítási Bizottságának  

2021. évre szóló munkaterve, minőségcéljai és indikátorai 

 

A Bizottság szabályzatban előírt feladatai:  

‒ Véleményt nyilvánít a doktori témahirdetési kérelmekről, nyomatékosan 

vizsgálva a publikációkkal igazolt szakmai felkészültséget és relevanciát. 

‒ Évente felülvizsgálja a témavezetők tevékenységét a doktoranduszok 

patronálása terén. 

‒ Évente értékeli a DI munkáját, az adminisztráció által rendelkezésre bocsátott 

adatok alapján. 

‒ Megvitatja az ÁJDI vezetője által a doktori iskola munkájáról szóló éves 

jelentéseit. 

‒ Véleményezi a doktori témahirdetéseket.  

‒ Rendszeresen értékeli a doktoranduszok beszámolóját. 

‒ Ellenőrzi a hallgatók által teljesítendő kreditpontok megszerzését. 

‒ Megállapítja, és testületi ülésen ellenőrzi a műhelyvita szervezésének mi 

nőségbiztosítási kritériumait. 

‒ Évente kiértékeli a lezajlott műhelyviták és nyilvános védések tapasztalatait. 

‒ Elfogadja a megalapozott doktori témahirdetéseket nyomatékosan vizsgálva 

a publikációkkal igazolt szakmai felkészültséget és relevanciát. 

‒ Ellenőrzi a külső véleményezők („előbírálók”) műhelyvitára való felkérését.  

‒ Megvitatja az ÁJDI vezetője által a doktori iskola munkájáról, az elmúlt 

tanévhez képest bekövetkezett változásokról szóló, évente készített értékelő 

jelentést. 

‒ Szükség esetén javaslatot tesz a TDHT számára új tárgyak indítására, vagy a 

tárgyjegyzők megváltoztatására. 

 

 

A Bizottság folyamatszabályozási feladatai az ÁJDI tevékenysége során 

• a minőségbiztosítás folyamatainak nyomon követése,  

• a stratégiai tervezéssel való összhangjának biztosítása,  

• az Egyetemi minőségbiztosítási folyamatokkal való összhang biztosítása,  

• a mérési kritériumok meghatározása,  

• a mérések elvégzése és elemzése,  

• a visszacsatolás lehetőségének biztosítása,  

• és a visszacsatolás megtörténtéről való meggyőződés. (PDCA) 

A bizottság éves tevékenységét ezen ESG-2015 által meghatározott kritériumok folyamatos 

figyelembevétele mellett végzi a 2021-es évben.  

A bizottság ezen feladatok tudatában tervezi meg a 2021-es minőségcéljait. 

  



 

 

Tevékenységek havi bontásban 

  

2021. január:  

A transzparencia követelményének, honlapon történő valamennyi releváns információ 

közzétételének ellenőrzése 

Minőségcélok tervezése (figyelemmel a DI korábbi tervezési folyamataira) 

A műhelyvita szervezése minőségbiztosítási kritériumainak áttekintése 

DI MB beszámoló áttekintése, értékelése 

ÁJDI Szabályzatok áttekintése 

 

2021. február:  

A hallgatók által teljesítendő kreditpontok megszerzésének ellenőrzése 

A MAB intézményakkreditációs jelentéséből következő DI feladatok áttekintése 

Az Országos Doktori Tanács doktori minőségbiztosítási elvárásainak áttekintése  

Képzési tervek áttekintése, értékelése a hatékonyság és észszerűség szempontjából 

A doktoranduszok beszámolójának értékelése 

 

2021. március:  

A doktori témahirdetések áttekintése, nyomatékosan vizsgálva a publikációkkal igazolt 

szakmai felkészültséget és relevanciát 

Más doktori iskolák akkreditációs határozatainak vizsgálata, a tapasztalatok értékelése 

Az online oktatások értékelése: hatékonyság, pontosság, hallgatói elégedettség 

Hallgatói visszajelzések; hallgatói részvétel és elfogadottság intenzitásának értékelése 

 

2021. április:  

A témavezetők tevékenységének értékelése, külön figyelemmel a doktoranduszok 

patronálására 

A felvételi feltételeinek áttekintése 

2021. május:  

A külső véleményezők („előbírálók”) műhelyvitára való felkérésének ellenőrzése  



 

 

Témakiírások folyamatos szűrése, új témakiírók véleményezése 

Hallgatói visszajelzések ösztönzése 

Adminisztráció felkészültség felmérése, értékelés 

A meglévő infrastruktúra áttekintése, oktatói és hallgatói visszajelzés 

Helyiségek állapotfelmérése, javaslatok 

 

2021.  június:  

A lezajlott komplex vizsgák értékelése  

A doktoranduszok publikálási lehetőségeinek ellenőrzése 

 

2021.  július:  

A tavaszi félévben lezajlott doktorandusz konferenciák értékelése 

 

2021. szeptember:  

A lezajlott műhelyviták és nyilvános védések tapasztalatainak áttekintése 

Komplex vizsga jó és rossz tapasztalat, vizsgáztatók személye, habitusa, a vizsgázók 

tudományos nyelvi felkészültsége 

Alumni rendszer kialakításának lehetőségei - minőségbiztosítás szempontjai 

 

2021. október:  

Állami ösztöndíjasok értékelése, ösztöndíjas helyekkel való gazdálkodás hatékonysága 

(dékáni ösztöndíj) 

Éves értékelés (felvételi vizsga, kutatási terv, előzetes tudományos tevékenység, nyelvtudás) 

 

2021. november:  

A doktoranduszok publikációinak mennyiségi, minőségi értékelése 

Szükség esetén javaslattétel a TDHT számára új tárgyak indítására, vagy a tárgyjegyzők 

megváltoztatására. 

2021. december:  

Tudományos teljesítmény nyelvi felkészültség, bírálók habitusa, műhelyviták, nyilvános 

védések értékelése 



 

 

Rendszeres felmérés, a lemorzsolódási okok értékelése, leküzdése 

Konferencia-szervezés eredményességének értékelése 

Az ÁJDI vezetője által a doktori iskola munkájáról, az elmúlt tanévhez képest bekövetkezett 

változásokról szóló, évente készített értékelő jelentésének megvitatása 

 

 

 

 


