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Budapest, 2013. október 2.      Bátyi Emese 



Kedves Mari! 

Hivatkozva a tegnap megküldött táblázatra, egyeztettem Dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért és 

tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár úrral, és a 2014. évi államilag támogatott doktori 

létszám elosztásához a következő javaslatot teszi: 

Helyettes Államtitkár Úr véleménye szerint elsődlegesen a kutatóegyetem minősítéssel rendelkező 

intézményeket, és másodsorban a kutatókar minősítéssel rendelkező intézményeket súlyozná a 

keretelosztásnál, hiszen a kutatóegyetem és a kutatókar minősítés jelenti többek között a jelentős 

hazai, valamint nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek végzését mind az alap- és 

alkalmazott kutatások területén, a kiváló oktatókkal, kutatókkal való rendelkezést, a 

tehetséggondozást, és a hazai, nemzetközi együttműködéseket. 

A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés célja a nemzetközi kapcsolatépítés elősegítése, és a 

külföldi hallgatók idevonzása érdekében történik, az alkalmazott tudományok főiskolája minősítés 

pedig főként a gyakorlatorientált a munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó jól használható képzés 

biztosítása és a nemzetközi együttműködés érdekében adható. Ezen minősítéssel rendelkező 

intézmények esetében tehát elsődlegesen nem a K+F+I tevékenység dominál. A három kiemelt 

intézmény viszont (DE, ELTE, SZTE) egyben kutatóegyetem is. 

Előzetesen, az ODT végleges döntése előtt szeretné Helyettes Államtitkár Úr megkérni az ODT 

javaslatát a minősített intézményi súlyozás meghatározása tekintetében. 

Köszönettel és Üdvözlettel: 

Bátyi Emese 

főtanácsos, felsőoktatási tudományszervezési referens 
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