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Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola  

akkreditációs eljárás  

 

 

A MAB Testület 2021/2/VIII/2. sz. határozata 

A MAB Testülete az akkreditációs vizsgálat eredményeként a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskoláját (D154) 2026. 
február 26-ig feltételesen akkreditálja, monitoreljárással egybekötve. A monitoreljárás 
feltételeként a doktori iskola a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentését 2023. február 
26-ig megküldi a MAB-nak. 

 

A MAB Testület által elfogadott Látogató Bizottság jelentés indoklása 

A MAB Látogató Bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskolája (D154) által készített 
önértékelés, az átvizsgált nyilvános egyetemi dokumentumok és az online formában 
lebonyolított interjúk során kapott információkra alapozva megállapítja, hogy a Roska Tamás 
Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (a továbbiakban: DI minőségbiztosítási 
rendszere az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) elvei értelmében egységes szerkezetű, és a DI folyamatainak többségére 
kiterjed.  

A DI minőségbiztosítási és fejlesztési folyamatai részben tervezettek, tervezési, ellenőrzési, 
mérési és értékelési eljárásai többnyire rendszeresek. A vezetési folyamatok és a 
minőségbiztosítási folyamatok között kimutatható a kapcsolat, az oktatás-kutatás 
menedzsmentje megfelelő, és iránya illeszkedik a DI stratégiájához. 

A támogató – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai – folyamatok, valamint az infrastruktúra 
megfelelő hátteret biztosítanak az oktatási és kutatási tevékenységhez. 

 

A Doktori Akkreditációs Kollégium által javasolt monitorfeltételek 
A Doktori Akkreditációs Kollégium egyhangúan javasolja a Roska Tamás Műszaki és 
Természettudományi Doktori Iskola (D154) öt évre szóló feltételes akkreditációját, 
monitoreljárással egybekötve. 

Indoklás és a monitoreljárás feltételei 
A minőségbiztosítási politika területén: 
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• a DI jövőképének, stratégiai törekvéseinek markánsabb és tudatosabb megfogalmazása, 
kommunikálása a szervezeten belül; 

• a DI Minőségbiztosítási Tervének olyan operatív jellegű fejlesztése szükséges, amelyben 
reális minőségcélokat és azokhoz kapcsolódó indikátorokat határoznak meg, és ezek 
ellenőrzési és visszacsatolási mechanizmusai is szabályozottabbak; 

• a DI operatív minőségbiztosítási tevékenységeinek ellátásához megfelelő szakmai háttér 
biztosítása, tehermentesítve az egyébként jelentősen túlterhelt DI vezetőt, illetve a DI 
titkárt; 

• szakmailag megalapozottabb C-SWOT elemzést javasolt végezni, amely tevékenység 
ténylegesen hozzá tud járulni a DI stratégiai és minőségfejlesztési céljainak tudatosabb 
meghatározásához; 

• szükséges, hogy a doktori képzéssel összefüggő szabályzatok koherensek legyenek (pl. 
Működési Szabályzat vs. Képzési terv), és az elavult információkra (ODT 2013) történő 
hivatkozások szűnjenek meg; 

• az intézményi doktori képzés minőségfejlesztési tervezése során az ODT 2019. november 
22-i ülésén elfogadott minőségcélokat és indikátorokat javasolt figyelembe venni. 

A képzési programok területén: 

• A DI Képzési tervében kezelni kell a komplex vizsgával kapcsolatban az LB látogatása 
során feltárt jogi anomáliákat; 

• kívánatos lenne a doktori képzés keretében meghirdetett tárgyak tematikájának és 
követelmény-rendszerének a jelenleginél részletesebb dokumentálása. 

 

 

Budapest, 2021. február 26. 


