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I. fejezet 

A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszere 

 

(1) A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola (továbbiakban Doktori Iskola) 

minőségbiztosítási rendszerének kialakítását és működtetését a Miskolci Egyetem 

Minőségbiztosítási Szabályzatára, valamint a Miskolci Egyetem Doktori Szabályzatára 

alapozva végzi. 

(2) Emellett a minőségbiztosítási tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza:  

(a) a mindenkori hatályos Felsőoktatási Törvény vonatkozó előírásait,  

(b) a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 

387/2012. (XI. 9.) Kormányrendelet előírásait, 

(c) a Magyar Akkreditációs Bizottság doktori képzésre vonatkozó határozatait és 

állásfoglalásait,  

(d) a Miskolci Egyetem, valamint a Műszaki Földtudományi Kar 

Küldetésnyilatkozatát,  

(e) a Műszaki Földtudományi Kar minőségfejlesztési tervét és minőségpolitikáját,  

(f) a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeire és irányelveire vonatkozó 

ajánlásokat (ESG kritériumok) tartalmi elemeit.  

 

Küldetésnyilatkozat és minőségbiztosítási célok 

1. § 

 

(1) A Doktori Iskola küldetésnyilatkozata: A Doktori Iskola elsődleges célja hozzájárulni a 

földtudományi és a természeti erőforrások fenntartható hasznosításához kötődő 

szakterületek felsőoktatási és tudományos kutatói utánpótlásának biztosításához az 

ország számára. A Doktori Iskola tevékenységével hozzájárul a tudományos kutatás, 

fejlesztés és innováció magyar kiválósági központjaihoz a földtudományok, 

környezetvédelem, természeti erőforrások fenntartható hasznosítását érintő 

tématerületeken. Emellett törekszik arra, hogy a képzése nemzetközi színvonalon ismert 

és elismert legyen mind a hallgatók fogadását és képzését, mind a hallgatói mobilitást 

illetően. Tevékenységével a Doktori Iskola hozzájárul az Észak-Magyarországi régió 

fejlődéséhez, a Miskolci Egyetem tudományos kisugárzásának növeléséhez. 

(2) A Műszaki Földtudományi Kar a Doktori Iskolát az oktatói és kutatói utánpótlásának 

elsőszámú forrásának tekinti. 

(3) Összhangban a Miskolci Egyetem minőségbiztosítási céljaival, a Doktori Iskola 

tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a doktori képzés minőségének biztosítására. 

(4) A Tudományági Doktori Tanács (továbbiakban TDT) a doktori képzés és fokozatszerzés 

szabályainak meghatározásával összhangban rendszerbe foglalja a következő 

minőségbiztosítási célokat:  

(a) Növelni és magas szinten tartása az oktatás/képzés színvonalát. 
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(b) Nemzetközileg színvonalon is mérhető kutatási-innovációs tevékenységet 

folytatni. 

(c) Kutatócsoportokat létrehozásával és működtetésével növelni a hatékonyságot. 

(d) Javítani a Doktori Iskola által nyújtott szolgáltatásokat a hallgatók, oktatók-

kutatók, nem oktatók-kutatók, társadalmi szereplők (végzetteket foglalkoztatók, 

egyetemmel kapcsolatban lévők stb.) megelégedettségének fokozása, az igények 

kielégítésére való törekvés érdekében. 

(e) Fejleszteni az oktatók minőség melletti elkötelezettségét. 

(f) Figyelni és kezelni a hallgatói lemorzsolódást, különösen az önálló kutatói 

tevékenységet és a fokozatszerzést illetően. 

(g) Minőségértékelési rendszert üzemeltetni és következetesen használni az 

eredményeket a PDCA (plan-do-check-adjust) szemlélet alkalmazásával. 

 

II. fejezet 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELVEK 

2. § 

 

Minőségközpontúság 

(1) A Doktori Iskola kiemelt feladatának tekinti, hogy működése során  

(a) munkáját az oktatók és hallgatók egymást erősítő tevékenysége határozza meg a 

nemzetközi szakmai színvonalnak megfelelően,  

(b) munkáját a nyilvánosság, a visszacsatolások figyelembevétele, a 

minőségközpontúság, és a folyamatok dokumentáltsága jellemezze.  

 

 

Folyamatok dokumentálása 

(1)  A doktori képzés folyamatai – a felvételtől a fokozatszerzésig – szabályozottak. 

Minden egyes, a folyamatokat érintő döntési pontról (jogviszony szüneteltetése, a 

képzési terv módosítása, abszolutórium iránti kérelem, publikáció elfogadtatás, 

szigorlat, nyelvvizsga, műhelyvita, bírálóbizottság kijelölése, stb.) a határozatokat a 

Tudományági Doktori Tanács jegyzőkönyveiben rögzíteni kell, ugyanakkor a doktori 

képzésben résztvevő oktatók adminisztratív terhelése nem nőhet emiatt. 

(2)  A TDT tevékenységének átláthatósága érdekében a tanév első ülésén munkatervet 

fogad el az éves munka és az ülések utemezéséről. 
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Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése  

(1)  A meghirdetésre kerülő témákat minden évben a TDT hagyja jóvá, vizsgálva a 

témakiírók elmúlt öt évének tudományos, szakmai teljesítményét is. A meghirdetett 

tudományos témák kapcsolódnak a tudományterület nemzetközi trendjéhez és a 

szakterület gazdasági szereplői által felvetett szakmai-tudományos kérdésekhez.  

(2)  A hallgatók felvételénél a felvételt folytató bizottság körültekintően vizsgálja meg a 

jelentkezők szakmai hátterét és habitusát és annak figyelembevételével dönt felelősen a 

felvételről, hogy a jelentkező képes lesz-e a szabályzatban meghatározott feltételek 

mentén haladni a fokozatszerzés érdekében. Az állami és egyéb ösztöndíjas keretre a 

felvételt a megszerzett pontok alapján történő rangsorolás dönti el. A felvételi döntést 

az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg ezek ismeretében. 

(3)  A TDT a kari DOSZ vezetőségével együttműködésben évente végez motivációs és 

OMHV felméréseket a doktoranduszok körében. 

(4)  A TDT féléves rendszerességgel értékeli a hallgatói előrehaladást, valamint éves 

rendszerességgel a témavezetők és a Doktori Iskolában oktatók tudományos szakmai 

megfelelőségét, figyelembe véve a motivációs és OMHV értékeléseket is. 

(5) A TDT évente ellenőrzi, hogy a Doktori Iskola témakiírói, témavezetői és oktatói 

megfelelnek-e a jogszabályokban, illetve a működési szabályzatban rögzített 

feltételeknek. 

 

A hallgatók értékelése 

(1)  A hallgatók előrehaladása rendszeresen és tervezett módon, félévenként történik a 

Doktori Iskola szabályzatában előírtak szerint, a képzési terv alapján. A témavezető 

doktorandusz kompetenciáinak fejlődését figyelemmel követi és erről a féléves 

doktorandusz beszámolóban tesz jelentést. 

(2)  A TDT bejövő és kimenő kompetenciaméréseket végez minden doktorandusz 

esetében. 

 

Az oktatók minőségének biztosítása  

(1)  A Tudományági Doktori Tanács évi rendszerességgel figyelemmel kíséri a Doktori 

Iskolában tevékenykedő oktatók, kutatók tudományos teljesítményét, azt a szervezeti 

és működési szabályzatban rögzített kritériumok alapján értékeli. A nem megfelelő 

teljesítményt felmutatóknál az Iskolából való kizárással, ill. témavezetés alóli 

felmentéssel élhet.  
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Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások  

(1)  A Doktori Iskola a következő eszközök biztosításával segíti a doktoranduszok és 

doktorjelöltek szakmai előrehaladását:  

(a) A kutatás anyagi feltételeinek biztosítása (kísérleti eszközök, informatikai és 

számítástechnikai eszközök, irodatechnikai eszközök stb.) a költséghatékonyság 

figyelembevételével (költségek folyamatos figyelése; eredmény/ráfordítás 

elemzése). 

(b) A doktoranduszok bevonása nemzetközi publikációs és konferencia részvételbe, 

közös előadások tartása, a hallgató külföldi konferencián való részvétele.  

(c) A kutatóhely nemzetközi kapcsolatait kihasználva támogatja a doktorjelöltek 

kiküldését külföldi társintézményekbe néhány hónapos szakmai tanulmányútra.  

(d) Külföldi professzorok meghívása, együttműködések szélesítése, részképzési 

lehetőségek áttekintése.  

(e) A doktoranduszok és doktorjelöltek bevonása különféle intézeti/tanszéki kutatási 

projektek teljesítésébe, esetenként részmunkaidős alkalmazás biztosítása mellett.  

 

 

Belső információs rendszer  

(1)  A TDT felügyeli és gondoskodik arról, hogy a doktori képzés valamennyi 

folyamatával – a felvételtől a fokozatszerzésig – kapcsolatos információ a különböző 

kommunikációs platformokon (felhívások, értesítések, TDT ülések határozatainak, 

TDT éves munkarendjének megjelenítése a Doktori Iskola honlapján) keresztül 

elérhető legyen, valamint arról, hogy az érintettekre vonatkozó hivatalos határozatokat 

azok írásban megkapják. 

(2)  Lényeges elvárás, hogy a doktorjelölt kérelmeiről, teljesítményeiről a témavezető is 

tudjon, ezért valamennyi hallgatói kérelmet és beadványt a Tudományági Doktori 

Tanács csak akkor tárgyalja, ha azt a témavezető is ellenjegyezi.   

 

Nyilvánosság  

(3)  A TDT felügyeli és gondoskodik a szakmai és tudományos közvélemény 

tájékoztatásáról a Doktori Iskolát érintő folyamatokról, különösképpen: 

(a) az elfogadott doktori témák meghirdetéséről az Iskola honlapján a témavezető és a 

témát gondozó intézet megjelölésével.  

(b) a tézisek, disszertációk széleskörű elérhetőségéről a védés előtt és után,  

(c) a nyitottság biztosításával a munkahelyi viták, a védések szervezésénél, 

(d) a műhelyvitákról, a nyilvános védésekről szóló információ közzétételével az 

Iskola honlapján, 

(e) a minőségértékelések testületi elfogadásáról és nyilvánossá tételéről.  
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Benchmarking  

(1) A TDT figyelemmel kíséri a hasonló profilú doktori iskolákban folyó képzések szakmai és 

módszertani fejlődését hazai és nemzetközi szinten, felhasználva ehhez az intézményi és 

pályázati kapcsolatrendszerét. 

 

Visszacsatolás 

(1) A TDT felügyeli és gondoskodik a folyamatokban résztvevők (doktoranduszok, 

témavezetők, oktatók) számára a megfelelő visszajelzés biztosításáról, amely a 

doktoranduszok esetében elsősorban a féléves értékeléseken, a Doktori Iskola tagjait 

érintően a témakiíró audit és az OMHV értékeléseken keresztül valósul meg.  

(2) A TDT vezetésével a Doktori Iskola rendszeresen témakiírói és tantárgyi tematika auditot 

végez, melyek eredményei alapján frissíti a kiírt témákat és korszerűsíti a tantárgyi 

tematikákat. 

(3) A TDT felügyeli, hogy a visszacsatolás milyen eredményeket hozott a minőség javítása 

érdekében és ennek ismeretében határoz a további folyamatokról. 

 

Egyéni felelősség, szellemi tulajdon védelme 

(1) A TDT felügyeli az egyéni feladat- és felelősségi körök megfelelő szabályozottságát és 

működését a képzés és kutatás terén, kiterjesztve ezt a szellemi tulajdon védelmére és a 

publikációkkal szemben elvárt etikai normák szigorú betartására. 

 

Tudományetikai követelmények 

(1) A TDT működése során követi a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet 

tisztaságának elveit és felügyeli ezek fennállását a Doktori Iskolát érintő folyamatok során. 

 

Önértékelés 

3.§ 

 

(1) A Doktori Iskola a működéséhez kapcsolódóan öt évente önértékelést végez az ESG 

szempontjai szerint. 

(2) Az önértékelés eredményeit a Doktori Iskola saját honlapján közzéteszi, valamint ezekre 

alapozva fejleszti minőségbiztosítási rendszerét a következő ciklust illetően. 
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A minőséget meghatározó folyamatok kezelésének rendje a doktori képzést és 

fokozatszerzést illetően 

4. § 

 

 

A folyamat / tevékenység tartalmi elemek kapcsolódó dokumentum 

A képzés meghirdetése felhívás A Miskolci Egyetem doktori 

képzés és a doktori (PhD) 

fokozatszerzés szabályzata 5. 

§ (8) bek. p) 

A Doktori Iskola tagjainak 

megfelelőségi ellenőrzése 

témakiíró audit, évente, 

teljeskörűen 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

4. § 

Meghirdetett témák 

felülvizsgálata 

témakiíró audit, évente, 

teljeskörűen 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

11.§ 

 

Meghirdetett tantárgyak 

felülvizsgálata 

tematika audit évente, 

teljeskörűen 

ME Minőségbiztosítási 

Szabályzata 

Felvételi folyamat 

végrehajtása 

Felvételi bizottságok 

összeállítása, felvételi 

döntések 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

11.§ 

 

Doktorandusz bejövő 

kompetenciamérés 

Felmérések elvégzése, 

összehasonlító elemzések 

elkészítése 

ME Minőségbiztosítási 

Szabályzata 

A képzési program ESG 

szempontok szerinti 

kialakítása 

Magyar és angol nyelven az 

érintettek visszajelzései 

alapján történik 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

13.§,  3. sz. melléklet 

Doktorandusz 

előmenetelének nyomon 

követése 

féléves beszámolók, 

rendszeres dokumentáció 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

13.§ 

Képzés minőségének motivációs felmérés, OMHV, ME Minőségbiztosítási 
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értékelése doktoranduszok hallgatói 

előmenetelésének értékelése 

Szabályzata 

Komplex vizsga 

lebonyolítása 

komplex vizsga szervezése, 

lebonyolítása, eredmény 

értékelés, visszacsatolás 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

14.§ 

Fokozatszerzési eljárás 

megindítása (Korábbi 

képzési rendszerben) 

Szigorlat szervzése, 

nyilvános vita szervezése 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

15.§ 

Munkahelyi vita indítása és 

lebonyolítása 

Munkahelyi vita 

(tudományos műhelyvita) 

szervezése 

A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

20.§ 

Nyilvános védés indítása és 

lebonyolítása 

Nyilvános védés szervezése A Miskolci Egyetem 

Mikoviny Sámuel 

Földtudományi Doktori 

Iskola Működési Szabályzata 

21.§ 

Kutatási és oktatási 

infrastruktúra feltételeinek 

felülvizsgálata 

Magyar és angol nyelvű 

tananyagok biztosítása, 

szoftverek, adatbázisok 

elérhetőségének 

felülvizsgálata 

KOZMO és KIOF 

felmérések PhD hallgatókra 

Végzett és fokozatot szerzett, 

lemorzsolódott hallgatók 

véleményeztetése 

DPR, Képzésfejlesztéshez 

szükséges strukturált 

információk összegyűjtése, 

Alumni rendszer 

működtetése 

DPR szabályzat 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen szabályzatot a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa a 18/2020. sz. határozatával fogadta el, 

2020. május 1. napján lép hatályba.  

 


