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Tisztelt Címzett!
Tájékoztatjuk, hogy a doktori iskolák (DI) működésére vonatkozó új szabályok értelmében változik a
MAB által alkalmazott bírálati rendszer. Ennek ellenőrzéssel egybekötött bevezetése két ütemben történik.
1.

2.

2016. szeptember 1-től, nem az akkreditáció (5 évvel történő) meghosszabbítására irányuló eljárás
keretében, a már megfelelt minősítéssel rendelkező törzstagokat a MAB formai szempontból
ellenőrzi, de újabb érdemi értékelést nem készít róluk. Javasoljuk ezért a doktori iskoláknak, hogy a
megfeleléseket ellenőrizzék és a szükséges változásokat és frissítéseket 2016. szeptember 15-ig
vezessék be a doktori adatbázisba.
A 2016. október 15-től érvényes bírálati szempontok értelmében a MAB minden DI „algoritmikus”
megfelelési ellenőrzését évente kétszer elvégzi. Ez először a fenti dátumot követő első értékelési
ciklusban történik meg, a doktori adatbázis 2017. április 15-i adatállapota alapján, s az alábbiakat
tartalmazza:
a) a DI megfelelt tartalmi törzstagjainak (TT) száma legalább 7 fő (egy tudományágba sorolt DI),
b) a megfelelt TT-k többsége az anyaintézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (AT) egyetemi tanár,
c) a doktori iskola vezetője AT egyetemi tanár, DSc (tudomány doktora vagy MTA doktora)
tudományos fokozattal/címmel rendelkezik,
d) két tudományágba sorolt DI esetében 11 fő megfelelt TT (ezen belül tudományáganként legalább 4
fő) vesz részt benne,
e) három vagy több tudományágba sorolt DI esetében a tudományáganként megfelelt TT-k száma
legalább 3 fő,
f) a TT tíz fontosabb publikációjának (5 + 5 megoszlásban) közzététele a doktori adatbázisban,
g) a TT-nek témavezetett hallgatója és/vagy témakiírása van abban a DI-ben, amelynek törzstagja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új rendszerű, négy éves doktori képzésre vonatkozó képzési terv
elkészítése a PhD hallgatók és konzulenseik számára fontos iránymutatás. Tekintettel arra, hogy a
2016/2017-es tanévben már a négy éves képzési rendben felvett hallgatók kezdik meg tanulmányaikat,
szükségesnek tartjuk az új képzési terv elkészítését.
Kérjük, hogy doktori iskolájuk törzstagi ellenőrzését 2016. szeptember 15-ig végezzék el, biztosítva ezzel a
DI-re vonatkozó TT adatok naprakész állapotát. Ennek keretében valamennyi megfelelt TT esetében
szükséges az adatokban bekövetkezett változások bevezetése. Bár a MAB az első szakaszban a TT-k
formális ellenőrzését végzi el, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TT-k, kiemelten pedig a DI vezetőjének
hiteles adatai közé tartozik valamennyi munkahelyük feltűntetése és több DI-ben való részvétel esetén az
ott teljesített feladatoknak az előírásoknak megfelelő megadása.
Tájékoztatjuk, hogy a lejáró akkreditációjú, valamint az új DI vezetővel, illetve új törzstaggal rendelkező,
és az eljárást rektori levélben kezdeményező doktori iskolák értékelésére 2016 őszén a MAB szeptember 1től érvényes bírálati szempontjai szerint kerül sor. A hatályos jogszabályok figyelembe vételével
megalkotott, 2016. október 15-től hatályos MAB bírálati szempontok szerinti megfelelés kritériumait 2016.
október 15-től kell teljesíteni. Az esetleges meg nem felelési okok megoldására a doktori iskoláknak 2017.
áprilisáig lesz lehetősége.
A MAB értékelésre vonatkozó információk honlapunkon az Akkreditáció/Doktori Iskola menüpont alatt
megtalálhatók.
Budapest, 2016. augusztus 29.
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