
A Szegedi Tudományegyetem Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola 

minőségbiztosítási rendszere a 2016. szeptemberétől indult képzésekben 

 

 

A minőség folyamatos karbantartásának szemléleti, intézményi és személyi garanciái vannak. 

Ezeket – mind tartalmi, mind szerkezeti tekintetben egybehangzóan A Doktori Képzés és 

Doktori Fokozatszerzés Minőségbiztosítási Irányelve a Szegedi Tudományegyetemen című, az 

Egyetemi Doktori Tanács által 2022. február 22-én kibocsátott dokumentummal – a 

tervezés/ellenőrzés/visszacsatolás logikája mentén foglaljuk össze. 

 

Az IKDI minőségbiztosítási alapelvei és általános céljai 

 

azonosak az SZTE általános/közös minőségbiztosítási alapelveivel:  

 

- minőségközpontú szemlélet;  

- a doktori képzéshez való széleskörű társadalmi hozzáférés;  

- hallgató-orientált nézőpont;  

- tudományos ellenőrzés biztosítása; tudományetikai kiválóság; szabálykövető 

magatartás (kiemelten a MAB és ODT elvárások figyelembevételével);  

- szellemi tulajdonvédelem; teljes körű dokumentáció;  

- nyilvánosság és átláthatóság;  

- visszacsatolás;  

- egyéni felelősség;  

- kölcsönös bizalom erősítése. 

-  számonkérhetőség és a doktori képzés minőségének a növelése; 

- hallgatói és oktatói elégedettség és jóllét növelése; 

- nemzetköziesítés és digitalizáció előnyeinek széleskörű biztosítása. 

- minőségbiztosítási kultúra erősítése; 

- intolerancia csökkentése, az egyenlőség erősítése. 

 

Az IKDI minőségbiztosításának általános eredménymutatói 

 

azonosak az SZTE általános/közös minőségbiztosítási eredménymutatóival: 

  

- - a vezető európai egyetemek doktori képzései színvonalának az elérése; 

- - tudományos és oktatási mutatók minőségi és mennyiségi növelése. 

- kulcsindikátorok: témavezetők és doktoranduszok publikációinak száma, hivatkozások 

száma (MTMT), védettek száma, kutatási projektek 

 

A minőség garanciái az IKDI vezetése/szervezete vonatkozásában 

 

- a doktori iskola törzstagságának kritériumait a hatályos szabályozás rögzíti, ettől 

eltérni nem lehet; 

- a képzési programok vezetőivel kapcsolatban támasztott minimálfeltételeket a Szegedi 

Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés szabályzata 40. § 

rögzíti 

 

Az IKDI évenként, az új egyetemi év első ülésén 

 



-  áttekinti a programvezetők megfelelési feltételeinek fennállását, és a 

kulcsindikátorok, valamint az OMHV eredményei alapján a programvezetők 

tevékenységét, és visszajelzést ad a képzési programok vezetőinek 

- áttekinti a képzési programok működésével kapcsolatos, a Szegedi Tudományegyetem 

Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés szabályzata 39. pontjában rögzített 

minimálkövetelmények fennállását, és a kulcsindikátorok alapján a program 

tevékenységét 

- megválasztja minőségbiztosítási referensét, mely tisztséget ismételten, időkorlátok 

nélkül ugyanaz a személy is betöltheti; 

- egyéb az IKDI-ben betöltött tisztségekkel nincs összeférhetetlenség; 

- a beszámolási időszakban (megelőző egyetemi évben) a minőségbiztosítási referens 

tisztségét betöltő személy az új tanév első hónapjában elkészíti az IKDI éves 

minőségbiztosítási beszámolóját; 

- a beszámolót eljuttatja az IKDI valamennyi törzstagjának, programvezetőjének, 

témavezetőjének és hallgatójának, melynek kapcsán a kézhezvételtől számított 10 

napon belül a címzettek közül bárki észrevételt tehet; 

- A minőségbiztosítási beszámolót az esetlegesen beérkezett észrevételekkel együtt az 

IKDI soron következő ülésén megvitatják, szükség esetén módosítják, elfogadják, majd 

az IKDI honlapján közzéteszik;  

- a megelőző év minőségbiztosítási beszámolója a honlap archívumán kerül megőrzésre 

és ott válik továbbra is hozzáférhetővé; 

- a minőségbiztosítási beszámoló elfogadásával párhuzamosan az IKDI áttekinti és 

szükség esetén módosítja képzési szabályzatát és minőségbiztosítási tervét és egyéb 

dokumentumait, így különösen felvételi pontszámítási rendszerét és fokozatszerzési 

követelményeit; 

- az említett dokumentumon az IKDI honapján szükség esetén aktualizálásra kerülnek és 

ott állandóan elérhetők; 

- a IKDI hallgatói esetleges panaszaikat a doktori iskola vezetőjéhez nyújthatják be, aki 

köteles azokat a doktori iskola tanácsa elé terjeszteni, adminisztratív, különösen a 

hallgató jogviszonyt és kreditszámítást érintő kérdésekben az SZTE BTK Tanulmányi 

Osztályánál, illetve Doktori Irodájánál eljárni. 

 

A minőség garanciái az IKDI oktatóinak vonatkozásában 

 

- a doktori iskola törzstagságának kritériumait a hatályos szabályozás rögzíti, ettől eltérni 

nem lehet; 

- témavezetői és oktatói feladatokat ellátó személyeknek és témakiíróinak legalább 5 éves 

oktatói gyakorlattal és tudományos fokozattal, valamint folyamatos, magas szintű 

tudományos munkássággal kell rendelkezniük (MTMT) 

- az IKDI az egyetemi év első Tanácsülésén áttekinti a törzstagok és az oktatói gárda 

összetételét, megvizsgálja, hogy azok tevékenysége az elmúlt időszakban megfelelt-e 

az előző pontban rögzített elvárásoknak a kulcsindikátorok alapján 

- a kínálat bővítése és a kompetencia növelése céljából az IKDI munkájába külső 

témavezetők is bevonhatók, amennyiben teljesítik a témavezetőkkel szembeni hatályos 

követelményeket és bevonásukat az IKDI tanácsa egyszerű többséggel támogatja; 

- a doktori iskola hallgatói minden lezárul lezárult tanév után értékelik a témavezetők és 

az oktatók teljesítményét, a rendelkezésre álló infrastruktúra állapotát és megfelelőségét 

(OMHV); 

- a programvezetők a program hallgatóinak évente egy alkalommal fórumot biztosítanak, 

amely alkalmat ad a hallgatói igények és tapasztalatok megvitatására  



- a doktori iskola vezetője és /vagy törzstagjai és/vagy titkára és/vagy minőségbiztosítási 

referense évi egy alkalommal fórumot biztosít a doktori iskola hallgatóinak igényeik és 

tapasztalataik előterjesztésére és megvitatására, a felmerülő problémák megoldási 

lehetőségeinek megvitatására (OMHV) 

- amennyiben kifogás merülne fel, akkor a doktori iskola vezetője az ügyben tájékozódni 

köteles; 

- tájékozódásának eredményét köteles az IKDI tanácsa elé terjeszteni, mely szükség 

esetén visszavonhatja a témavezetői és oktatói megbízásokat; 

- az infrastruktúra terén tapasztalt hiányosságok megoldására – szükség esetén a kar 

vezetőségének a bevonásával – megteszi a szükséges lépéseket. 

 

A minőség garanciái az IKDI által meghatározott tudományos követelmények és a doktori 

felvételi eljárás vonatkozásában 

 

- a) az IKDI minden egyetemi év elején, első ülésén áttekinti az aktuális témakiírásokat; 

- amennyiben azt akár személyi, akár egyéb tudományos okok indokolttá teszik, változtat, 

töröl és/vagy új témakiírásokat tesz közzé; 

- a felvételi eljárás tematikáját, a felvételi pontszámrendszerét és a jelentkezők 

rangsorolásának elveit az IKDI honlapján elérhetővé teszi 

- elérhetővé teszi továbbá a felvételire vonatkozó technikai tudnivalókat (online/offline) 

- a felvételi bizottságot az IKDI programvezetői alkotják 

- a felvételi ülésre meghívást kapnak azok a témakiírók, akikhez hallgatók jelentkeztek 

- az éves minőségbiztosítási beszámoló kötelező elemként tartalmazza a felvételi eljárás 

éves tapasztalatait 

 

A minőség garanciái az IKDI keretei között folyó doktori képzés során 

 

- az IKDI Tanácsa előre meghatározott és elfogadott szempontrendszer szerint (amelyet 

honlapján közzétesz) évente áttekinti a képzés tárgyi feltételeit, ide értve a legújabb 

számonkérési módszerek és eszközök megismerését és alkalmazását, valamint a 

kutatási anyagokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférést; 

- az IKDI Tanács évente ellenőrzi és felülvizsgálja a kötelező és választható kurzusok 

témáit és tematikáit 

- az IKDI Tanácsa a kar Tanulmányi Osztályával együttműködve évente áttekinti a 

hallgatók doktori képzési előmenetele ellenőrzését; 

- az IKDI Tanácsa évente áttekinti, hogy megfelelő-e a hallgatók tudományos 

előmenetelének támogatása, ideértve a nemzetközi mobilitásokat, a kapcsolati háló 

szélesítését és az open access publikálást; a doktoranduszok kutatócsoporti 

integráltságát, az egyes programok hatékonyságát a kulcsindikátorok segítségével 

- az IKDI szabályzata útján gondoskodik arról, hogy a hallgatói publikációk egyetemi 

repozitóriumokban elhelyezésre, a bibliográfiai adatok MTMT-be feltöltésre 

kerüljenek; 

- az IKDI szabályzata útján gondoskodik arról, hogy a komplex vizsga menete és 

követelményei, a vizsgabizottság tagjaival szemben támasztott minőségi 

követelmények, valamint az értékelési szempontoknak egyértelmű meghatározásra 

kerüljenek; 

- ezeket rendszeresen (évente) felülvizsgálja, a szükséges változásokat végrehajtja és 

azokat szabályzatába átvezeti; 

- az IKDI minőségreferense folyamatosan gyűjti a hallgatói visszajelzéseket (különösen 

a hallgatói elégedettségnek a képzésre, kurzusokra, oktatókra, témavezetőkre, 



adminisztratív ügyintézésre, illetve a tanulástámogató eszközökre vonatkozó 

észrevételeket, és gondoskodik a hallgatói előmenetellel kapcsolatos (különösen a 

lemorzsolódásra vonatkozó) adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról 

- mindezt belefoglalja az éves minőségbiztosítási jelentésbe 

- az IKDI Tanácsa gondoskodik a minőségbiztosítási jelentés nyomán megszületett 

döntések végrehajtásának monitoringjáról. 

 

A minőség garanciái az IKDI keretei között folyó doktori fokozatszerzés során 

 

- a doktori értekezés benyújtására és a fokozatszerzési eljárás elindítására akkor kerülhet 

sor, ha megtörtént és sikeresen zárult a szabályzatban meghatározott feltételeknek 

megfelelő műhelyvita, valamint a hallgató rendelkezik a szabályzatban előírt számú és 

minőségű tudományos publikációval és idegennyelvi ismeretekkel; 

- a fokozatszerzési eljárás megindítására az illetékes program vezetője tesz javaslatot 

IKDI Tanácsának, miután – konzultálva a kar Tanulmányi Osztályával – meggyőződött 

arról, hogy az előfeltételek mind a publikációk, mind az idegennyelvi ismeretek terén 

teljesültek, és az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ által 

biztosított plágiumkereső szoftver a disszertáció tartalmának ellenőrzése során nem 

mutatott ki plágiumra utaló jeleket; 

- az IKDI a nyilvános védés forgatókönyve és követelménye tekintetében az SZTE BTK 

Tudományterületi Doktori Tanácsa által meghatározott szabályozást követi; 

- annak gyakorlati alkalmazását az egyes doktori védéseken nyomon követi; 

- a tapasztaltakat az éves minőségbiztosítási jelentésbe foglalja; 

- amennyiben szükséges, javasolja a szabályozás korrekcióját az SZTE BTK TDT 

számára. 

 

 

Szeged, 2022. március 24. 

 

 


