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I. Önértékelési szempontrendszer 

I.1 Általános, szervezeti és minőségbiztosítási jellemzők 

I.1.1 A doktori iskola adatai 

A doktori iskolát működtető egyetem(ek) neve  

Doktori iskola neve  

Doktori iskola címe  

Doktori iskola létesítésének éve  

Doktori képzés kezdetének éve  

Doktori képzés helye(i)  

Doktori iskola vezetője  

Kapcsolattartó személy(ek) neve, beosztása, e-mail-
címe, telefonszáma 

 

Doktori képzés nyelve(i)  

Doktori iskola tudományterületi besorolása  

Doktori iskola tudományága(i)  

    ezen belül: kutatási/művészeti terület  

Doktori program(ok) megnevezése  

Kiadott doktori fokozat elnevezése (DLA és/vagy 
PhD) 

 

 

I.1.2 A doktori iskola profilja, vezetése, működése és versenyképessége 
(Milyen intézményben, milyen vezetéssel, létszámmal, mióta, milyen szintű autonómiával működik a 
doktori iskola? Mi a rövid története? Melyek a doktori iskola sajátosságai, fő erősségei? Helyezze el a 
magyarországi és nemzetközi doktori iskolák palettáján: miben nyújt többet, jobbat vagy mást, mint a 
többi, hasonló profilú doktori iskola, különös tekintettel a nemzetközi versenyképességre?) 

 
 
 

I.1.3 Az önértékelési jelentés elkészítésének folyamata 
(Kik, milyen folyamat keretében, milyen munkamegosztásban, milyen lépéseken keresztül végezték el az 
önértékelést és állították össze az önértékelési jelentést?) 

 
 
 

I.1.4 A doktori iskola előző akkreditációs eljárása során megfogalmazott ajánlások alapján 
tett intézkedések bemutatása és értékelése 

(A bemutatás kitérhet a megelőző intézményakkreditációs eljárás ajánlásain alapuló, a doktori iskolát is 
érintő esetleges intézkedésekre is.) 

 
 
 

I.1.5 A doktori iskolát érintő környezeti és társadalmi változások 
(Melyek az intézménytől független nehézségek, amelyeket a doktori iskola nem tud befolyásolni, de 
figyelembe kell vennie (fenntartóváltás, hallgatói létszámok változása, a szakmai terület nemzetközi 
trendjei, stb.)? Milyen külső és belső korlátok állnak fenn, és mit tesz a doktori iskola a nehézségek és 
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korlátok hatásának mérséklésére? Hogyan hatott az új (2016 szeptemberétől alkalmazandó) doktori 
képzési modellre való áttérés a jelentkezők számára és a fokozatszerzésre való felkészülésükre? 
Mit jelentenek a nemzetközi kutatási jogi környezetből és az interdiszciplinaritás új nemzetközi 
követelményeiből fakadó új nézőpontok és kihívások? Miként képes választ adni a csapatmunka és az 
egyéni hallgatói értékelés problémáira? Miként adaptálódik az Európai Kutatási Térség 
követelményeihez?) 

 
 
 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.1.6 A doktori iskola a külső és belső érdekeltek bevonásával kidolgozott, hivatalosan 
elfogadott, rendszeresen felülvizsgált minőségbiztosítási alrendszerrel rendelkezik az 
intézmény minőségbiztosítási rendszerén belül, ahhoz szervesen illeszkedve. 

(Kik és milyen eljárásban dolgozzák ki és vizsgálják felül a doktori iskolára kiterjedő minőségbiztosítási 
rendszert? Egységes intézményi rendszer esetében miként vesz ebben részt a doktori iskola? Szerepel-e, ill. 
mekkora súllyal szerepel benne a tagok önértékelése és a hallgatói értékelések? Hogyan vonja be a doktori 
iskola a különböző érdekelt feleket a minőségbiztosítási rendszere kialakításába és továbbfejlesztésébe? 
Melyek a doktori iskola minőségirányításával kapcsolatos legfőbb alapelvek? Mennyire képes a 
minőségirányítási rendszer a doktori képzésekhez kapcsolódó kutatásokban a kutatók kutatásmódszertani 
és minőségre vonatkozó célkitűzéseit segíteni?) 

 
 
 

I.1.7 A minőségbiztosítási politikát a gyakorlatba átültető eljárások hatékonyan biztosítják 
a vezetők, az oktatók, a nem oktató alkalmazottak és a doktoranduszok felelősségvállalását 
a minőségbiztosításban, a felsőoktatási és tudományos élet tisztességének és 
szabadságának védelmét, valamint a csalás, az intolerancia és a diszkrimináció elleni 
fellépést. 

(Hogyan illeszkednek ezek az eljárások az egyetem átfogó eljárási rendszerébe, és hogyan nyújtanak 
visszacsatolást annak fejlesztéséhez? Milyen eljárások biztosítják az érdekeltek felelősségvállalását? 
Hogyan és milyen eredménnyel lépnek fel a csalás (pl. etikai vétség, plágium), az intolerancia és a 
diszkrimináció ellen?) 

 
 
 

I.1.8 A doktori iskola minőségértékelési rendszerrel rendelkezik, amely eredményesen 
támogatja az oktatási és kutatási/művészeti tevékenysége folytatását és továbbfejlesztését, 
az oktatók és a doktoranduszok szakmai fejlődését és a nemzetközi tudományos/művészeti 
életben való, megfelelő szintű és színvonalú részvételt. 

(Milyen minőségcélokat állít maga elő a doktori iskola, ezeket mennyiben sikerült elérni, és milyen 
indikátorok alapján mérik ezek teljesülését? Hogyan határozza meg a doktori iskola versenyképességének 
kritériumait? Egységes intézményi minőségértékelési rendszer esetén miként képezi a doktori iskola annak 
alegységét, miként érvényesülnek a doktori képzés sajátos szempontjai, és miként vesz részt a doktori 
iskola a folyamatok továbbfejlesztésében? Mennyire vannak összhangban a minőségcélok az IFT, a 
Fokozatváltás a felsőoktatásban c. dokumentumok kritériumrendszerével? Hogyan mérik a 
doktoranduszok, az oktatók és a doktori iskola bizottságai teljesítményét? Hogyan épülnek egymásra az 
oktatói és a hallgatói minőségértékelési és teljesítményértékelési rendszerek?) 

 
 
 
  



[DOKTORI ISKOLA] ÖNÉRTÉKELÉSE, [DÁTUM] 

 
Doktori iskolák akkreditációja – Önértékelési szempontrendszer  4 

I.2 A doktori iskola képzési programja 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.2.1 A doktori iskola megfogalmazta küldetését 
(Kérjük, 1-3 mondatban írja le a doktori iskola küldetését! Hogyan illeszkedik ez az európai kutatási, a 
nemzeti kutatási és a regionális intelligens stratégiákba?) 

 
 
 

I.2.2 A doktori iskola megfogalmazta jövőképét 
(Kérjük, 1-3 mondatban írja le a doktori iskola jövőképét! Milyen módon illeszkedik ez a jövőkép az 
intézményi kutatási jövőképbe és fejlesztési célkitűzésekbe, valamint a nemzeti és európai szakpolitikai 
célkitűzésekbe?) 

 
 
 

I.2.3 A doktori iskola képzési programja összhangban van tudományterületének hazai és 
nemzetközi kutatási stratégiáival, az anyaintézmény céljaival és stratégiájával, és 
megfelelően támogatja a doktori iskola küldetésében és jövőképében foglaltak 
megvalósítását. 

(Milyen eljárások biztosítják a fenti összhangot? Multidiszciplináris doktori iskola esetén hogyan 
biztosítják a koherenciát? Ha az intézményben több doktori iskola is van azonos tudományágban, miben 
különbözik ezektől, mi indokolja önállóságát? Miként kapcsolódik a doktori iskola az intézményi 
programokhoz, az intézményi fejlesztési tervben meghatározott célokhoz? Miként kutatják, elemzik, 
vitatják meg, döntik el és építik be az új kutatási irányokat, módszertani és kutatástechnológiai eljárásokat 
a doktori programokba, és miként hat vissza a megújítás az intézményi alap- és mesterprogramok kutatási 
témáira és a hallgatói kutatási lehetőségekre? Miként támogatják a kutatási irányok a doktori iskola hazai 
és nemzetközi versenyképességét?) 

 
 
 

I.2.4 A doktori iskola és a doktori program(ok) neve, valamint a kiadott fokozat elnevezése 
(PhD/DLA) összhangban van egymással és a képzés tartalmával. 

(Amennyiben nincsenek összhangban, mi ennek az oka, és hogyan tervezik orvosolni az eltérést? A 
megvédett doktori dolgozatok mekkora része tartozik a diszciplína kereteibe, mekkora része 
határterülethez, illetve mekkora része nem kapcsolódik a diszciplínához? Mennyire sikerül követni a 
megcélzott kutatási irányokat? Mi az esetleges eltérés oka? Mennyire tükrözik a meghirdetett témák a 
kutatási program főbb irányait?) 

 
 
 

I.2.5 A képzési programot a megfelelő (munkaerőpiaci, beiratkozási, pályakövetési, 
tudományterületi, eredményességi) elemzések alapján, a külső és belső érdekeltek (aktív és 
már végzett hallgatók, doktoranduszok, oktatók, munkaadók stb.) bevonásával, átlátható 
eljárás keretében dolgozzák ki, fogadják el, vizsgálják rendszeresen felül és fejlesztik. 

(Milyen szervezeti egységek/egyéb személyek, hogyan, milyen eljárás szerint dolgozzák ki, értékelik és 
vizsgálják felül a doktori iskola képzési programját? Milyen szempontokat, elemzéseket stb. vesznek 
figyelembe hozzá? A doktori tanács milyen rendszerességgel értékeli a doktori képzést és a 
fokozatszerzést? 
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Miként használták föl az önértékelés által lefedett időszakban a doktori program alakításában a 
munkaerőpiaci és iparági elemzéseket, milyen eredményei és megállapításai voltak a pályakövetési 
tevékenységnek, miként vonták be a társadalmi és ipari szereplőket a kutatási program alakításába (pl. 
fókuszcsoportos beszélgetések, megbeszélések, konferenciák, kérdőívek formájában) és a javaslatok közül 
mi került be, mi maradt ki, milyen átalakulások következtek be? Milyen visszajelzést kaptak a 
doktoranduszoktól vagy más érdekeltektől, és mit változtattak/terveznek változtatni ennek alapján?) 

 
 
 

I.2.6 A képzési program tanulási eredményei egyértelműen rögzítettek, és összhangban 
vannak a Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjével. 
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I.3 Erőforrások 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.3.1 A doktori iskola rendelkezik a megfelelő (minimálisan a jogszabályban előírt) számú 
törzstaggal. A törzstagok az adott doktori iskola tekintetében releváns 
tudományos/művészeti fokozattal rendelkeznek, és a doktori iskola 
képzési/kutatási/művészeti területéhez kapcsolódó, aktív, folyamatos, dokumentáltan 
eredményes kutatási/művészeti tevékenységet folytatnak. 

(Hogyan és miért változott a doktori iskola törzstagjainak összetétele? Miként biztosítja a doktori iskola, 
hogy a törzstagok száma ne csökkenjen a jogszabályban előírtak, illetve saját elvárásai alá? Milyen 
kutatásszervezési szolgáltatásokkal támogatják az oktatók nemzetközi szerepvállalását és elismertségét, 
és milyen tudásmenedzsment programokkal támogatják oktatói tevékenységük eredményességét? 1. 
melléklet: A doktori iskola törzstagjainak listája; 2. melléklet: Nyilatkozat a doktori iskola vezetőjének 
foglalkoztatásáról.) 

 
 
 

I.3.2 Az oktatók, témavezetők és témakiírók száma megfelelő. A velük szembeni szakmai 
követelmények egyértelműen rögzítettek. Szakmai tevékenységük relevanciája és 
színvonala, valamint munkaterhelésük biztosítja a doktoranduszok tudományos/művészeti 
tevékenységének megfelelő támogatását. 

(Melyek az oktatók, témakiírók és témavezetők kiválasztásának, teljesítményük értékelésének 
szempontjai? Hogyan követik az oktatók témakiírásokkal összhangban lévő tudományos/művészeti 
tevékenységét? Milyen módon segítik az oktatók szakmai fejlődését? Miként érvényesülnek a 
témavezetőkkel szembeni követelményekben a hallgatóközpontúság szempontjai? Ha a témavezetők 
száma nem megfelelő, milyen intézkedéseket hoztak a számuk megnövelésére?) 

 
 
 

I.3.3 A doktori képzéshez szükséges infrastruktúra (kutatás/művészeti tevékenységek, 
oktatás és tanulás céljára szolgáló helyiségek és eszközök, szakirodalom, könyvtár, 
adatbázisok, informatikai rendszerek) mennyisége, minősége és hozzáférhetősége 
megfelelő. 

(A könyvtári és információs rendszer mennyire alkalmas a nemzetközi szakirodalom, adatbázisok stb. 
révén a nemzetközi tudományos információs szolgáltatások támogatására? Milyen platformokkal és 
szolgáltatásokkal segítik a doktoranduszok eredményességét és kutatási tevékenységeik láthatóvá 
tételét? Miként használják ki a távoktatás és az online rendszerek nyújtotta lehetőségeket? Milyen 
adatokat gyűjtenek a könyvtár és egyéb infrastruktúra használatára vonatkozóan, és hogyan használják 
fel ezeket? Összességében hogyan értékelik a doktori képzés infrastrukturális adottságait?) 

 
 
 

I.3.4 A doktoranduszok számára tanulmányi, tudományos/művészeti kérdések és szociális 
nehézségek esetén rendelkezésre álló támogatások illeszkednek az igényekhez, biztosítják 
az inkluzivitást és az esélyegyenlőséget. 

(A tanulmányi ügyintézés során mennyire képesek kezelni a nem tanórai jellegű kreditértékeket? Idegen 
nyelvű képzés esetén az adminisztratív személyzet mennyire képes az idegen nyelvű doktoranduszok 
számára a magyar nyelvűekkel azonos szintű szolgáltatásokat nyújtani? Milyen mentorálási, 
felzárkóztatási, tehetséggondozási és karrier-tanácsadási segítséget biztosítanak? Hogyan és milyen 
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hatékonysággal segítik elő a fogyatékkal élők és egyéb hátrányos helyzetű csoportok hozzáférését az 
oktatáshoz?) 

 
 
 

I.3.5 A doktori iskolával kapcsolatos minden lényeges információ (szabályzatok, eljárások, 
határozatok, védési és egyéb információk, témakiírások, a fokozatot szerzettek értekezései) 
nyilvános, naprakész, és (legalább az intézmény honlapjáról és az ODT-adatbázisból 
kiindulva) könnyen megtalálható. 

(Milyen eljárások biztosítják a legfrissebb információk közzétételét? Egységes intézményi eljárások esetén 
milyen alrendszert képez azokon belül a doktori iskola, és hogyan vesz részt az eljárások kialakításában és 
továbbfejlesztésében? Elérhetők az információk idegen nyelven is? Van olyan weboldal, ahonnan az 
érdeklődők számára minden releváns információ megtalálható? Milyen egyéb kommunikációs 
csatornákat használnak tudományos, ill. egyéb célra (pl. kiadványok, projektnapok, konferenciák, 
közösségi média, hírlevél, stb.)?) 

 
 
 

I.3.6 A doktoranduszokat bevonják az intézményben végzett oktatási tevékenységekbe. 
(Hazai és nemzetközi összehasonlításban hogyan alakult a doktoranduszok oktatási terhelése az 
önértékelési jelentés által lefedett időszakban? Milyen visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban a 
doktoranduszoktól vagy más érdekeltektől, és hogyan vették ezeket figyelembe/tervezik ezeket 
figyelembe venni?) 
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I.4 Tanulás, tanítás és kutatási/művészeti tevékenységek 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.4.1 A felvételi eljárás és a felvételi követelmények egyértelműen rögzítettek. 
(Mikor és honnan ismerhetők meg a felvételi követelmények? Hogyan működik a kreditátvitel és a 
kreditelismerés rendszere? Hogyan biztosított az egyéni felkészülőkre vonatkozó szabályok és eljárások 
illeszkedése az általános szabályokhoz?) 

 
 
 

I.4.2 A képzés szakmai tartalma és felépítése, az alkalmazott oktatási és tanulástámogatási 
módszerek korszerűek, megfelelnek a szakmai és tudományos/művészeti elvárásoknak, és 
alkalmasak a kitűzött tanulási eredmények elérésére. A témavezetők és doktoranduszok 
közötti kapcsolattartás intenzitása megfelelő. A képzési folyamat alkalmas arra, hogy annak 
során a doktoranduszok elsajátítsák a tudományos/művészeti módszerek alkalmazását, 
értékelhető tudományos/művészeti eredményhez jussanak, és erről bizonyosságot 
tegyenek. 

(Hogyan veszik figyelembe a doktoranduszok szükségleteinek sokféleségét? Miként támogatják a 
rugalmas, egyéni képzési ösvények kialakítását? Hogyan kezelik a doktoranduszok panaszait? Hogyan 
biztosítják a témavezetői tevékenység intenzitásának megfelelő szintjét, ennek (anyagi) ösztönzését? 
Miként fejlesztik az oktatók oktatásmódszertani felkészültségét? Hogyan segítik a kölcsönös tisztelet 
érvényesülését a hallgató-oktató kapcsolatban? Hogyan használják ki a digitális technológia nyújtotta 
lehetőségeket?) 

 
 
 

I.4.3 A doktoranduszok nemzetközi konferenciákon, részképzésben, mobilitásban való 
részvételét a doktori iskola tanulmányi kötelezettségeikbe beleszámítja. A doktori képzés 
során biztosított az idegen nyelvű kurzusokon való részvétel lehetősége és a nemzetközi 
oktatók és hallgatók jelenléte. 

(Miként biztosított a doktori iskolán kívüli tudományos/művészeti tanulás/kutatás elismerése? 3.1-3 
melléklet: Külföldi részképzések és ösztöndíjak; Idegen nyelvű kurzusok; Vendégoktatók.) 

 
 
 

I.4.4 A doktori iskola vizsgáztatásra és értékelésre vonatkozó szabályai és eljárásai 
alkalmasak a tanulási eredmények elérésének értékelésére. A doktoranduszi teljesítmény 
értékelésének és a komplex vizsgák lebonyolításának módja szakmailag megfelelő, 
átlátható, az értékelés pártatlansága biztosított. 

(Hogyan biztosítják az értékelési kritériumrendszer előzetes nyilvánosságát és következetes alkalmazását? 
Hogyan történik a bíráló bizottság tagjainak kiválasztása? A jogszabályi előírásokon kívül vannak-e 
további belső szabályok? Előfordult-e olyan eset az utóbbi öt évben, hogy a doktori tanács tagjai komolyan 
kifogásolták egy értekezés színvonalát? Idegen nyelvű értekezések esetén elvárás a nyelvi lektorálás? 
Milyen visszajelzéseket kapott a doktori iskola az értékelésre vonatkozóan a doktoranduszoktól az 
önértékelés által lefedett időszakban, és mit változtattak/terveznek változtatni ezek alapján? Hogyan 
biztosított az egyéni felkészülőkre vonatkozó szabályok és eljárások illeszkedése az általános 
szabályokhoz? Milyen formális fellebbezési lehetőségek léteznek a doktoranduszok számára?) 
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I.4.5 A doktori iskola elősegíti a doktoranduszok felsőoktatási oktatói/kutatói orientációját, 
foglalkoztathatóságát és aktív állampolgári szerepvállalását. 

(Miként készítik fel a doktoranduszokat a pályázati programokra, a kutatási projektek menedzselésére, a 
kreativitás és innováció módszertanára, a kutatások szellemi tulajdonjogi kérdéseinek kezelésére? Hogyan 
ösztönzik az autonóm kutatói és szakértői látásmód és készségek fejlesztését, az együttműködést ipari 
és/vagy kutatóintézeti partnerekkel? Milyen ismeretterjesztő, szemléletformáló, helyi gazdaságfejlesztést 
segítő, társadalmi kihívások kezelését célzó, illetve egyéb 3. missziós programokba vonják be a 
doktoranduszokat?) 

 
 
 

I.4.6 A doktori képzés során lehetőség van a kapcsolattartásra és együttműködésre (pl. 
közös publikálás) a doktoranduszok és az adott intézményben, illetve azon kívül működő 
oktatók/kutatók/művészeti tevékenységet végzők között. 

(Milyen szervezett és nem szervezett módon támogatja a doktori iskola az említett együttműködéseket és 
kapcsolattartást (pl. nemzetközi szaktudományi egyesületekben való tagságot)? Csatolja a felsőoktatási 
intézmény által kötött, a doktori iskola tevékenységével kapcsolatos együttműködési megállapodásokat1, 
beleértve a külső kutatóintézetben foglalkoztatott törzstagok kutatóintézetével kötött együttműködési 
szerződéseket2, és értékelje az együttműködések gyakorlati megvalósulását. Milyen nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik a doktori iskola, és ezt milyen formában és milyen eredménnyel tudják a 
doktoranduszok hasznosítani?) 

 
 
 
  

                                                           
1 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) 
2 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (5) 
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I.5 A doktoranduszok tudományos/művészeti és munkaerőpiaci 

teljesítménye 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.5.1 A beiratkozott doktoranduszok fokozatszerzési aránya eléri a doktori iskola 
minőségcéljaiban meghatározott szintet. 

(Hogyan értékeli a doktori iskola a doktoranduszok fokozatszerzési arányát, milyen lépéseket tesz annak 
növelésére, ha szükségesnek látja? Mik a lemorzsolódás és/vagy a késedelmes fokozatszerzés fő okai? 4. 
melléklet: Fokozatszerzési statisztika) 

 
 
 

I.5.2 A doktoranduszok aktívan részt vesznek hazai és nemzetközi tudományos/művészeti 
együttműködésekben, tevékenységekben és rendezvényeken. 

(Ismertessék és értékeljék a doktoranduszoknak az önértékelés által lefedett időszakban 
tudományos/művészeti, szakmai stb. rendezvényeken, konferenciákon való részvételét, valamint az 
ezeken szerzett ismeretek és tapasztalatok továbbadását.) 

 
 
 

I.5.3 A doktoranduszok disszertációi és publikációs/művészeti tevékenysége eléri a doktori 
iskola minőségcéljaiban meghatározott szintet. 

(Összességében milyennek értékeli a doktori iskola a doktoranduszok tevékenységét, és milyen 
információkra alapozva, mit tesz a színvonal javításáért?) 

 
 
 

I.5.4 A doktoranduszok további szakmai életútja eléri a doktori iskola által elvárt szintet. 
(Hogyan követi nyomon a doktori iskola a doktoranduszok további életútját, és hogyan használja fel ezt az 
információt tevékenysége fejlesztéséhez? Pályakövetési adatok vagy jellemző példák alapján mutassa be 
a végzettek életútját.) 
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II. Mellékletek 
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II.1 melléklet: A doktori iskola törzstagjainak rektor által hitelesített 

listája 

 

N y i l a t k o z a t 

Igazolom, hogy az alább felsorolt személyek a(z) <intézmény neve> <doktori iskola neve> Doktori 

Iskolájának törzstagjai*, akik megfelelnek a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a 

habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet 2. § (3)-(5) bekezdésében és 3. §-ban rögzített 

feltételeknek. 

 

Név Tudományág** Munkakör*** Törzstagság 

kezdete 

Törzstagság 

várható vége**** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Újonnan létesítendő doktori iskola esetében: leendő 
** Több tudományágban működő doktori iskola esetén 
*** Kérjük, az alábbi munkakörök egyikét jelölje meg: 

- Egyetemi tanár 
- Egyetemi oktató/kutató 
- Professor emeritus/emerita 
- Kutatóintézetben foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor 

**** Határozatlan idejű szerződés esetén az a dátum, ameddig az érintett a jelenlegi munkakört betöltheti, pl. 
egyetemi tanár esetében a 70. életév. Határozott idejű szerződés esetén a munkaviszony szerződés szerinti 
vége. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: ……………….      

……………………………… 
<rektor aláírása> 

<rektor neve> 
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II.2 melléklet: A munkáltatói jogok gyakorlójának nyilatkozata a 

doktori iskola vezetőjének foglalkoztatásáról 

(Csak újonnan létesítendő doktori iskola esetén) 

 

N y i l a t k o z a t 

 
 
Igazolom, hogy a(z) <DI neve> vezetője, <DI vezető neve> foglalkoztatása a doktori iskola 

vezetőjeként a kinevezés időpontjától számított következő öt évre biztosított. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dátum: ……………….    ……………………………… 

<munkáltatói jogok gyakorlójának aláírása> 
<név> 
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II.3.1 melléklet: Külföldi részképzések és ösztöndíjak 

Kérjük, sorolja fel az utóbbi öt tanévben külföldi részképzésben részt vett, vagy kutatói ösztöndíjat elnyert 
doktoranduszok adatait (újonnan induló doktori iskola számára nem szükséges kitölteni): 

 

Program neve (pl. Erasmus, 
Fulbright, stb.) 

Fogadó intézmény 
neve, városa 

A fogadó 
intézmény-
nél töltött 

idő 

Részt vevő 
doktoran-

duszok 
száma 

Elismert 
kredit/doktorandusz 

     

     

     

     

     

     
 

II.3.2 melléklet: Idegen nyelvű kurzusok (csak magyar nyelvű képzés 

esetén) 

Kérjük, sorolja fel az előző öt tanévben a doktori iskolában idegen nyelven megtartott (újonnan létesítendő 
doktori iskola esetében: az első tanévben tervezett) kurzusokat: 

 

Kurzus címe 
Kurzus 
nyelve 

Kurzus 
kredit-
száma 

Részt-
vevők 
száma 

A félévben 
meghirdetett 

kurzusok 
összkredit-

száma 

Oktató neve 

      

      

      

      

      

      
 

II.3.3 melléklet: Vendégoktatók 

Kérjük, sorolja fel az előző öt tanévben a doktori iskolában vendégoktatók által megtartott (újonnan létesítendő 
doktori iskola esetében: az első tanévben tervezett) kurzusokat: 

 

A kurzus címe Oktató neve Oktató munkahelye 
Részt-
vevők 
száma 

Kurzus 
kredit-
száma 

A félévben 
meghirdetett 

kurzusok 
összkredit-

száma 
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II.4 melléklet: Fokozatszerzés statisztikai bemutatása 

Kérjük, adja meg az alábbi statisztikai adatokat a legutóbbi 14 tanévre vonatkozóan (újonnan induló doktori iskola 
számára nem szükséges kitölteni). 
A B-E mezőkbe számokat kérünk írni, az F mezőbe százalékértéket. Minden egyes sorban az adott tanévre 
vonatkozó adat szerepeljen: például az E oszlop első sorába azt a számot kell megadni, ahányan a 2005/06-os 
tanévben beiratkozott hallgatók közül az önértékelési jelentés elkészítésének időpontjáig [mindegy, melyik 
évben] fokozatot szereztek. 
Előfordulhat több okból is, hogy valamelyik mezőbe nem tud adatot írni, például mert abban az évben még nem 
létezett a doktori iskola, vagy nem volt még az új, 2016-os rendszerben tanuló hallgató. Ilyen esetben a mezőt 
hagyja üresen. 

 
 A B C D E F 

Tanév 

Tanulmányaikat 
ebben a tanévben 

megkezdő 
doktoranduszok 

száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben 
megkezdő 

doktoranduszok 
közül komplex 
vizsgát tett, de 

abszolutóriumot 
még nem szerzettek 

száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben megkezdő 

doktoranduszok közül 
abszolutóriumot igen, 

de fokozatot még 
nem szerzettek száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben 
megkezdő 

doktoranduszok 
közül fokozatot 

szerzettek száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben 
megkezdő 

doktoranduszok 
közül fokozatot 
nem szerzettek 

aránya (%) 
(=(B-F)/Bx100) 

-13. 2005/06  -   % 

-12. 2006/07  -   % 

-11. 2007/08  -   % 

-10. 2008/09  -   % 

-9. 2009/10  -   % 

-8. 2010/11  -   % 

-7. 2011/12  -   % 

-6. 2012/13  -   % 

-5. 2013/14  -   % 

-4. 2014/15  -   % 

-3. 2015/16  -   % 

-2. 2016/17     % 

-1. 2017/18     % 

0 2018/19     % 

 


