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A KRE ÁJDI Minőségbiztosítási Bizottságának 

2023. 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 2023-es évben. A bizottság ezen feladatok tudatában tervezi 

meg a 2023-es minőségcéljait. 

 

Tevékenységek havi bontásban 

 

2023. január-február  

 

1. Az AJDI 2022-es Minőségbiztosítási beszámoló elfogadása 

2. AJDI 2023. évi Minőségbiztosítási terv elfogadása 

3. DI OMHV Kutatásmódszertan oktatói értékelés kérdése 

4. A doktori iskolák ESG alapú önértékelési szempontjai és az ezzel összefüggő aktuális 

minőségbiztosítási teendőink 

5. Képzési tervek áttekintése, értékelése (hatékonyság, észszerűség) 
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6. MAB intézményi akkreditációs jelentéséből következő DI feladatok áttekintése 

7. Országos Doktori Tanács doktori minőségbiztosítási elvárásainak áttekintése 

8. Doktoranduszok beszámolójának értékelése 

9. Műhelyvita szervezése minőségbiztosítási kritériumainak áttekintése 

10. Hallgatók által teljesítendő kreditpontok megszerzésének ellenőrzése 

11. A transzparencia követelményének, honlapon történő valamennyi releváns információ 

közzétételének ellenőrzése 

12. Az oktatói munka hallgatói véleményezése 

13. Egyebek 

 

2023. március:  

 

1. Más doktori iskolák gyakorlatainak folyamatos vizsgálata és a tanulságokkal kapcsolatos 

teendők megvitatása 

2. Hallgatói visszajelzések; hallgatói részvétel és elfogadottság 

3. Doktori témahirdetések áttekintése 

4. A meglévő infrastruktúra áttekintése, oktatói és hallgatói visszajelzések begyűjtése, anyagi 

alapok megteremtése a bővítésre 

5. Egyebek 

 

2023. április:  

 

1. A jelöltek tudományos teljesítményének és nyelvi felkészültségének áttekintése, a bírálók 

habitusának áttekintése, a műhelyviták és nyilvános védések összesítő értékelése 

2. Tudományetikai kérdéskörök, különösen de nem kizárólagosan plágium, etikai vétségek 

vizsgálata a szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelősége az eljárások során. 

Konkrét javaslatok megfogalmazása, előterjesztések pontosítása. 

3. Hallgatók által teljesítendő kreditpontok megszerzésének ellenőrzése. 

4. A doktoranduszok fokozatszerzési arányának kérdése (eléri a doktori iskola 

minőségcéljaiban meghatározott szintet) 

5. Az internacionalizálás áttekintése 

6. Egyebek 

 

2023. május:  

 

1. Intézményakkreditációs anyagok áttekintése 

2. Hallgatói visszajelzések; hallgatói részvétel és elfogadottság intenzitásának értékelése 

3. Műhelyvita szervezése minőségbiztosítási kritériumainak áttekintése 

4. Témakiírások. Témakiírások folyamatos szűrése, új témakiírók véleményezése. Kötelező és 

választható tárgyak célszerűsége a kutatások individualitása tükrében. 

5. Témakiírók publikációkkal igazolt szakmai felkészültségének vizsgálata 

6. Az oktatói munka hallgatói véleményezése- kiemelve a témavezetéssel kapcsolatos 

visszajelzéseket 

7. Hallgatói visszajelzések ösztönzése 

8. Adminisztráció felkészültség felmérése, értékelés 

9. Helyiségek kérdése 

10. A meglévő infrastruktúra áttekintése, oktatói és hallgatói visszajelzés 
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11. Egyebek 

 

2023. június-július-augusztus 

 

1. Doktori Iskola jövőképe. A fenntartói elvárások mellett az alumni program működtetése 

2. Állami ösztöndíjas hallgatók tevékenységének értékelése, az ösztöndíjas helyekkel való 

hatékony gazdálkodás, marketing (több hallgató bevonzása), lehetőség szerint DI ösztöndíjak, 

támogatások rendszerének kialakítása az eredményes és elhivatott hallgatók támogatására 

3. Jelentkezési/felvételi adatok. Éves értékelés (felvételi vizsga, kutatási terv, előzetes 

tudományos tevékenység, nyelvtudás)            

4. Komplex vizsgák értékelése a vizsgák színvonalának emelése, a szervezés tökéletesítése, 

összeférhetetlenségi szempontok áttekintése 

5. Végzettek pályakövetése és az Alumni rendszer 

6. Állami ösztöndíjasok értékelése, ösztöndíjas helyekkel való gazdálkodás hatékonysága. 

Minőségi szempontok érvényesítése, kiemelkedő hallgatók dotálása 

7. Éves értékelés 

8. Egyebek 

 

2023. szeptember-október: 

 

1. A lezajlott műhelyviták és nyilvános védések tapasztalatainak áttekintése  

2. A doktoranduszok publikációinak mennyiségi, minőségi értékelése. Szükség esetén 

javaslattétel a TDHT számára új tárgyak indítására, vagy a tárgyjegyzők megváltoztatására 

3. Teljesítményértékelés Indikátorok: OMHV kitöltési arány, fokozatszerzési arány, 

lemorzsolódási arány MTMT-beli megjelenítési arány, a munkaerőpiaci igények felmérése 

4. DI OMHV Kutatásmódszertan oktatói értékelés kérdése 

5. A hallgatók oktatói véleményezése 

6. Az adatvédelem szabályait betartva folyamatos ellenőrzés és coaching  

7. Egyebek 

 

2023. november-december 

 

1. A lezajlott műhelyviták és nyilvános védések tapasztalatainak áttekintése  

2. A doktoranduszok publikációinak mennyiségi, minőségi értékelése. Szükség esetén 

javaslattétel a TDHT számára új tárgyak indítására, vagy a tárgyjegyzők megváltoztatására 

3. Teljesítményértékelés Indikátorok: OMHV kitöltési arány, fokozatszerzési arány, 

lemorzsólódási arány MTMT-beli megjelenítési arány, a munkaerőpiaci igények felmérése 

4. DI OMHV Kutatásmódszertan oktatói értékelés kérdése 

5. A hallgatók oktatói véleményezése 

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

változásokról szóló, évente készített értékelő jelentésének megvitatása 

7. Fokozatszerzések, a tudományos teljesítmény, a nyelvi felkészültség, bírálók habitusa, 

műhelyviták, nyilvános védések értékelése, a jelöltek tudományos felkészültségének fokozása, 

a bírálók habitusának emelése 

8. Konferencia-szervezés eredményességének értékelése 

9. Egyebek 


