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IX. melléklet: A doktori iskolák minőségbiztosítási 

rendszereinek alapelvei Debreceni Egyetem 

minőségbiztosítási rendszerében 
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Az Egyetem a minőségbiztosítási rendszerét az érvényes nemzeti felsőoktatásról szóló 
törvény előírásaira, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt 
szempontrendszerre, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium útmutatásaira 
alapozva határozza meg, figyelembe véve a felsőoktatás minőségbiztosításának európai 
sztenderdjeit. Az Egyetem vezetése elkötelezi magát, és aktív szerepet vállal a 
minőségbiztosítási rendszer működtetésében és fejlesztésében. 
Az Egyetem vezetésének célja az intézmény minőségbiztosítási és minőséghitelesítési 
rendszerének fejlesztésével annak biztosítása, hogy az Egyetem a hazai és nemzetközi 
munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és tovább fejleszthető ismereteket 
közvetítsen hallgatói részére. 
 
Az Egyetem minőségbiztosítási rendszere – az Alapító Okiratban meghatározott feladatok 
figyelembevételével – az Egyetem egészére kiterjedő tudatos és szervezett tevékenység, 
amely az Egyetem minőségpolitikájában kinyilvánított célok megvalósítását szolgálja, és 
amelynek középpontjában a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek kielégítése áll, 
különös tekintettel a hallgatók teljes körére (függetlenül, hogy milyen finanszírozási és 
képzési formában tanulnak), a munkaadókra, a kutatások és egyéb szolgáltatások 
megrendelőire, a nemzetközi és hazai szakmai és tudományos közösségekre. A 
minőségbiztosítási rendszer dokumentációs rendszerét a minőségbiztosítási rektori biztos 
készíti el, melyet a Szenátus Minőségfejlesztési Bizottsága véleményez, és a Szenátus 
fogad el. 
 
A Debreceni Egyetem minőségbiztosítási rendszere szervezeti önértékelésen alapul. Az 
Egyetem a minőségbiztosítási rendszerének kialakításánál és működtetésénél a 
következőket veszi figyelembe: 

- a mindenkor érvényes Felsőoktatási Törvény előírásait, 
- a Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalásait, és javasolt 

szempontrendszerét, 
- az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felsőoktatás minőségbiztosítására 

vonatkozó útmutatásait, 
- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó nemzetközi ajánlásokat, különös 

tekintettel a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeire, a 2015-
ben elfogadott bergeni dokumentum: a „Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area” (a tovabbiakban: ESG). 

 
 
A doktori iskolák minőségbiztosítási rendszere is kapcsolódik az intézmény 
minőségbiztosítási rendszeréhez. A doktori iskolák rendszere összhangban van a MAB 
Testülete 2019/6/VIII/1. sz. határozatával elfogadott és 2020/5/VIII/1. sz. határozatával 
módosított szempontrendszerrel. 
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Debreceni Egyetem doktori iskoláinak minőségbiztosítási jellemzői 
Az intézményben a doktori iskolák a minőségbiztosítási rendszerének kialakítását a MAB 
elvárásainak megfelelően, és az intézményi rendszerben összhangban alakítják ki. 
A doktori iskolák minőségügyi vezetői a doktori iskolák titkárjai, akiket a doktori iskolák 
vezetői kérik fel. 
A Debreceni Egyetem Minőségfejlesztési Bizottsága meghívja a doktori iskolák titkárjait - 
minimum évente egyszer -, hogy a legjobb gyakorlatot áttekinthessék, és hogy 
fejleszthessék a doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerét. 
A doktori iskoláknak minőségbiztosítási szempontból a MAB önértékelési útmutatóban 
foglaltakat kell követniük. 
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer keretein belül, pedig a következő ajánlásokra 
kell figyelniük: 

3. 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 színvonalú részvételt. 

Valamennyi doktori iskolának rendelkeznie kell minőségértékelési rendszerrel. Ehhez 
minimum két évente minőségcélokat kell meghatároznia, amit a doktori iskola titkára, mint 
minőségügyi vezető készít elő, és a doktori iskola vezetője hagy jóvá. Az indikátorokat a 
doktori iskola határozza meg, de javasolt áttekinteni a következő mérések eredményét: 

- a doktoranduszok elégedettségi méréseinek eredménye; 
- az oktatók hallgatók általi véleményezésének eredménye; 
- az elégedettségi mérések a témavezetők tekintetében; 
- a sikeres védések száma; 
- a felvételt nyert hallgatók száma; 
- a doktorképzésben eltöltött idő; stb. 

A doktori iskolák minőségcéljainak összhangban kell lennie az IFT-ben, és a Fokozatváltás 
a felsőoktatásban c. dokumentum kritériumrendszerével. 

Valamennyi doktori iskolában teljesítményértékelési rendszert kell kialakítania. A doktori 
iskolák folyamatosan ellenőrzik tagjainak az aktív publikációs teljesítményét. 

A doktori iskolákban is kötelező az oktatói munka hallgatói véleményezése, melynek 
eredményét a doktori iskolák vezetői vizsgálják felül, és amennyiben szükséges javító 
intézkedést vezetnek be. 

 

5. A doktori iskola a külső és belső érdekeltek bevonásával kidolgozott, hivatalosan 
elfogadott, rendszeresen felülvizsgált és dokumentált minőségbiztosítási 
alrendszerrel rendelkezik az intézmény minőségbiztosítási rendszerén belül, ahhoz 
szervesen illeszkedve. 
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A doktori iskolákra kiterjedő minőségbiztosítási rendszert a doktori iskola titkára, mint a 
doktori iskola minőségügyi vezetője készíti elő, a doktori iskola vezetője véleményezi és a 
Tudományterületi Doktori Tanács (TDT) hagyja jóvá.  

A doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerének operatív működtetése a doktori iskolák 
titkárjainak, mint minőségügyi vezetőknek a feladata. A minőségbiztosítási rendszer 
működésének felügyelete a doktori iskola vezetőjének kötelessége. Az egyetemi 
minőségbiztosítási rektori biztos feladata és kötelessége a doktori iskolák 
minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése, illetve annak biztosítása, hogy a doktori 
iskolák rendszere a MAB útmutatónak megfelelően működjön. 

 

A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere összhangban van az egyetem 
minőségbiztosítási rendszerével, hiszen az ESG és MAB elvárásainak megfelelően alakítják 
ki. 

A doktori iskoláknak figyelembe kell venniük a minőségbiztosítási rendszerük fejlesztésénél 
az érdekelt felek véleményét. Ezért minden doktori iskola folyamatosan vezeti be a 
doktoranduszuk elégedettségi méréseit, valamint az oktatók hallgatók általi 
véleményezését. Jelen melléklet un. minta kérdőívet tartalmaz, melyet a doktori iskolák 
használhatnak, az EvaSys szoftver támogatásával és a minőségbiztosítási rektori biztos, 
valamint munkatársa segítségével. 

 

A doktori iskolák minőségbiztosítási rendszereivel kapcsolatos legfontosabb alapelvek: 
 

1. A szakmai kontrol és minőségközpontúság elve: a doktori képzés és fokozatszerzés 
teljes folyamatán keresztül érvényesíteni kell a nemzetközi és hazai tudományos 
közvélemény ellenőrzését. 

2. A nyilvánosság elve: a minőségbiztosítási rendszer főbb fázisai a szakmai és 
tudományos közvélemény számára széleskörűen nyilvánosak, vagyis a doktori 
képzés és fokozatszerzés teljes folyamatán keresztül érvényesíteni kell a 
nyilvánosságot (a nyilvános vita előtt az opponensi vélemények felkerülnek a DI 
honlapjára).  

3. A fokozatszerzés folyamatának minden eseménye megjelenítésre kerül a DI 
honlapján (szigorlat, munkahelyi vita és nyilvános vita időpontjai). A DI honlapján 
elérhetőek a nyilvános vitára leadott értekezések és tézisfüzetek, valamint az 
opponensi vélemények is. Az Országos Doktori Tanács honlapján meghirdetésre 
kerülnek a nyilvános viták időpontja és feltöltésre kerülnek a fokozatot szerzettek 
értekezései és tézisfüzetei.  

4. A tudományetikai követelmények figyelembevételének elve: a minőségirányítási 
rendszer kialakítása és működtetése során érvényesíteni kell a MTA Tudományetikai 
Bizottságának vonatkozó állásfoglalásait. 

5. A visszacsatolás elve: a DI működésének érintettjei, tehát a doktori képzésben részt 
vevő oktatók, témavezetők és a doktori iskola különböző testületeinek tagjai 
folyamatos visszajelzést kapnak tevékenységük színvonaláról, továbbá lehetőségük 
van tapasztalataik visszacsatolására.  

6. A szellemi tulajdon védelmének elve: a doktori képzés teljes összhangban áll az 
Európai Unió és Magyarország szellemi tulajdon védelmére vonatkozó 
jogszabályaival. 

7. Az egyéni felelősség érvényesítésének elve: a doktori képzésben egyértelműen 



Debreceni Egyetem Minőségbiztosítási Kézikönyv 
 

Kiadás:  12.   Dátum: 2020.10.11. Oldalszám: 5/10 
 

átlátható, hogy kinek mi a feladata és felelősségi köre. 
8. A folyamatok dokumentálásának elve: A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel 

kapcsolatos valamennyi döntési pontról dokumentáció készül, ugyanakkor a DI 
törekvése, hogy a minőségirányítási rendszer működtetésével minimálisan 
adminisztratív terhet rójon a képzésben és a fokozatszerzési eljárásokban részt vevő 
oktatókra és kutatókra. 

 

6. A minőségbiztosítási politikát a gyakorlatba átültető eljárások hatékonyan 
biztosítják a felsőoktatási és tudományos élet tisztességének és szabadságának 
védelmét, valamint a csalás, az intolerancia és a diszkrimináció elleni fellépést. 

A doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerei és/eljárásai összhangban kerülnek 
kialakításra az egyetem minőségbiztosítási rendszerével. Valamennyi doktori iskola elküldi 
a minőségbiztosítási rendszerének leírását az intézmény minőségbiztosítási rektori 
biztosához, konzultálnak, és évente egyszer az ún. kibővített Minőségfejlesztési Bizottság 
ülésén áttekintik a legjobb gyakorlatot a doktori iskolák tekintetében. 

Valamennyi doktori iskolában plágium nyilatkozatot kérnek a doktorandusztól, illetve az 
értekezésnél az intézményben szokásos vizsgálatot is kötelező elvégezni!  

Az esetlegesen felmerülő tudományetikai kérdésekben a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe 
előírásai alapján kell eljárni. 

 

 
 
 

 

A doktori iskolák elégedettségi méréseihez javasolt kérdőíveket jelen melléklet tartalmazza. 
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