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A Debreceni Egyetem intézkedési terve
doktori iskolái működésének felülvizsgálatára1
A 33/2007. (III. 7.) számú kormányrendelet és a MAB 2007. április 27-i állásfoglalása szerint a felsőoktatási
intézményeknek felül kell vizsgálniuk doktori iskoláik működését, összhangba hozva azt az e
dokumentumokban megfogalmazott előírásokkal. A szükséges átalakításokra és a működés távlatainak
megalapozására 2008. június 30-ig terjedő intézkedési tervet kell készíteniük. A jelen dokumentum e
követelményt kívánja teljesíteni. A bevezetőben a Debreceni Egyetem összes doktori iskolájára vonatkozó
feladatok fogalmazódnak meg a 2007/2008-as tanévre vonatkozóan, ütemezve, majd az egyes doktori
iskolák anyagai következnek. A doktori iskolák anyagaiban először a MAB által kért adatszolgáltatás
található, különös tekintettel a kutatási tevékenység meghatározására és a törzstagok megjelölésére, ezt
követi a doktori iskolára vonatkozó intézkedési terv, amely (ahol ez szükséges) kitér a követelményeknek
való megfelelés biztosítása érdekében tervezett lépésekre, továbbá a működés távlati feltételeinek meglétét,
illetve megteremthetőségét bizonyítja. A doktori iskolák felsorolása tudományterületenként történik, s
tükrözi a tervezett átalakulásokat is (a jelenlegi megnevezés sárgával, az átalakulás utáni zölddel szerepel).
Az eddigi 21 doktori iskola közül 13 változatlan formában működik tovább, 5 iskola nevét és kutatási
területét módosítja, kiválással 3 új doktori iskola létesül. Folyamatban van egy új doktori iskola (gépészeti)
alapítása is.
Egyetemi feladatok
1. A DE jóváhagyja doktori iskoláinak intézkedési terveit, amely a MAB esedékes minőséghitelesítési
eljárásnak az alapját képezi. A jóváhagyás annak deklarálását is jelenti, hogy a DE távlatilag fenn kívánja
tartani doktori képzésének jelenlegi sokszínűségét, s ennek érdekében megteszi a szükséges lépéseket, ahol
ez szükségessé válik. Ennek jegyében a tanév során a következő feladatok adódnak:
a, 2008 februárjában az EDHT áttekinti és értékeli az intézkedési tervek végrehajtásának állását, s
állásfoglalását eljuttatja az egyetem rektorának, s ha szükséges, javaslatokat fogalmaz meg a további
feladatokat illetően.
b, Amennyiben a DE a tanév során hivatalos értékelést kap a MAB-tól doktori iskoláiról vagy azok
némelyikéről, az EDHT soron kívül kialakítja azzal kapcsolatos állásfoglalását.
2. A DE a tanév során elvégzi doktori képzésének átfogó és részletekbe menő értékelését, túl a MAB által
megfogalmazott kritériumok szintjén is. A vizsgálat az utóbbi öt év működési adatainak elemzésére épül, s
többek között az alábbi fő mutatókat vizsgálja:
– a felvett és doktorált hallgatók aránya iskolánként és témavezetőnként;
– a dolgozatok témáinak megfelelése az akkreditált tudományterületnek;
– a védett hallgatók védés előtti publikációinak mennyisége és jellege;
– a diplomák minősítésének megoszlása iskolánként és az összes végzett körében.
A vizsgálatot az EDHT által felkért munkacsoport végzi, a munka elvégzésének határideje: 2008. január 31.
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Az intézkedési tervet a doktori iskolák egyedi intézkedési terveivel együtt a DE Doktori és Habilitációs Tanácsa 2007. szeptember 21-i
ülésén tárgyalta és módosításokkal támogatta, majd a DE Szenátusa 2007. október 4-én 7/2007. (X.4.) számú határozatával elfogadta. A
Szenátus felhatalmazta az EDHT-t, hogy október 30-i ülésén szükség szerint módosítsa a dokumentumot.
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3. A DE doktori iskoláinak minőségbiztosítása érdekében olyan működési kódexet dolgoz ki, amely –
tiszteletben tartva az egyes tudományterületek specifikumaiból adódó képzési sajátosságokat – egységes
garanciális feltételeket határoz meg a képzésben. A kódex kidolgozásában nagy mértékben szükséges építeni
a saját doktori iskoláinkban felhalmozott tapasztalatokra éppúgy, mint más hazai és külföldi intézmények
eredményes gyakorlatának elemeire. A kódex létrehozásának feladatai két lépésre bonthatóak:
a, A DE doktori iskolái áttekintik képzésük jelenlegi gyakorlatát, ezt és ennek belső értékelését írásban
összefoglalják, javaslatot tesznek az esetleges korrekcióra, megfogalmaznak az összes doktori iskola
számára megfontolandónak ítélt javaslatokat. Határidő: 2007. december 31.
b, a tudományterületi doktori tanácsok értékelik a beérkezett anyagokat, s megfogalmazzák a maguk
javaslatait. Határidő: 2008. március 1.
c, Az EDHT által a kódex megszövegezésére felkért munkabizottság egyrészt összegzi a beérkezett
anyagokat, másrészt összedolgozza azokat korábban kezdett műhelymunkája során kialakított javaslataival.
E munkabizottság 2008. január 1-étől kezdje meg munkáját, s a kódex első változatát 2008. március 31-ig
nyújtsa be az EDHT-nak.
d, Ezt az első változatot a doktori iskolák és az egyetem testületei megvitatják, a vita eredményeképpen,
2008. június 30-ig a szenátus hagyja jóvá a működési kódex végleges szövegét.
4. A DE doktori iskolái működésének áttekintése keretében szükséges a hallgatói nézőpont és érdek erőteljes
megjelenítése. Ebből a célból a következő területeken kell előrelépni:
a, A PhD. hallgatók képviselőinek, a HÖK vezetőinek kérjük az állásfoglalását az egyetem doktori
iskoláinak képzését illetően, általánosan és részletekbe menően. A hallgatói vélemények elkészítésének
határideje: 2007. december 31.
b, A PhD. hallgatók képzése a tudományos utánpótlás biztosításán túl jórészt az ismeretlenbe fut, ezért
célszerű lenne megteremteni végzett hallgatóink nyomon követését, s megvizsgálni, magasabb végzettségük
miatt nem érik-e esetleg hátrányok őket a munkaerőpiacon (mint bizonyos területeken az sejthető). Ki kell
dolgozni egy ilyen adatbázis kereteit és e rendszer működtetésének feltételeit. Határidő: 2008. június 30.
A jelen intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáért az EDHT elnöke és társelnöke visel felelősséget.
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