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A MAB Testület 2021/3/IX/2. sz. határozata 

A MAB Testülete az akkreditációs vizsgálat eredményeként a Semmelweis Egyetemen 
működő Gyógyszertudományok Doktori Iskolát (D74) 2026. március 26-ig feltételesen 
akkreditálja monitoreljárással egybekötve. A monitoreljárás feltételeként a doktori iskola a 
kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentését 2023. március 26-ig megküldi a MAB-nak. 

 
A MAB Testület által elfogadott látogatóbizottsági jelentés indoklása 

A MAB Látogató Bizottsága a Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola 
(D74) által készített önértékelés, az átvizsgált nyilvános egyetemi dokumentumok és az online 
interjúk alapján megállapítja, hogy a Gyógyszertudományok Doktori Iskola (a továbbiakban: 
GyDI) minőségbiztosítási rendszere az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area) elvei értelmében egységes szerkezetű, az egész 
GyDI-re kiterjed. 

A GyDI 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, iránya illeszkedik a GyDI stratégiájához. 

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

 

A Doktori Akkreditációs Kollégium által javasolt monitorfeltételek 

A minőségbiztosítási politika területén: 

 Fontos a Semmelweis Egyetem egészére vonatkozó minőségcélokból a GyDI-ra 
vonatkozó speciális minőségcélok megfogalmazása, azokhoz indikátor, felelős, határidő 
hozzárendelése. 

 A GyDI működési folyamatai a PDCA-elv mentén kerüljenek kialakításra, szervezésre.  
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A képzési programok területén: 

 Biztosítani szükséges a doktori kurzusokkal és azok oktatóival kapcsolatos hallgatói 
visszajelzések figyelembevételét a képzési program fejlesztésében.  

 A kreditszerzés szabályozásának pontosítása, ezen belül a kutatási kreditek odaítélésére 
vonatkozó szabályozás kialakítása szükséges. A GyDI dolgozza ki, hogy a hallgatók milyen 
konkrét és mérhető teljesítmény alapján, milyen ütemezés mellett kaphatják meg a 
kutatási tevékenységgel megszerezhető kreditmennyiséget. 

A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a képesítés odaítélése 
területén: 

 Az Nftv-hez igazodva, szükséges a fokozatszerzési eljárási díj kiszabására vonatkozó 
kritériumok pontosítása a Működési Szabályzatban, valamint a honlapos tájékoztatóban. 

 A komplex vizsga értékelésének módját a Kormányrendelethez kell igazítani, valamint 
meg kell szüntetni a fokozat minősítésébe történő beszámítását. 

Az információkezelés területén: 

 A GyDI dolgozzon ki elégedettségmérési rendszert, melynek segítségével kifejezetten a 
saját doktoranduszait tudja érdemben megszólítani. Ezzel egyidejűleg szükséges 
kialakítani a mérések eredményeinek feldolgozására, értékelésére, és az eredmények 
visszacsatolására vonatkozó eljárásrendet is annak érdekében, hogy a GyDI vezetése 
számára tényalapú információk állhassanak rendelkezésre a további fejlesztési irányok 
meghatározásához. 

 
 

 

 

Budapest, 2021. március 26. 


