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Motiváció: 

NATURE
21 APRIL 2011

The world is producing more 
PhDs than ever before.

Is it time to stop?

Az ODT feladatának tekinti annak bemutatását, hogy
Magyarországon egy jól működő, átlátható és nyilvános
rendszerben, minőségi doktori képzés folyik. 



Motiváció: 

ORIGO
2011. május 2.
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Az ODT feladatának tekinti annak bemutatását, hogy
Magyarországon egy jól működő, átlátható és nyilvános
rendszerben, minőségi doktori képzés folyik. 



A kiadott fokozatok hitelesség ét a 2011. május 6-i ODT határozat alapján 
végzett adatbázis-fejlesztések következtében az ODT nyilvános honlapja 
magas szinten garantálja:  az oklevél odaítélésének ténye (dátuma), 
adatbázis szinten össze van kapcsolva az értekezés és tézispontok 
elektronikus dokumentumaival, a hallgató és a témavezet ő nevével, a 
fokozatot kibocsátó doktori iskola adataival. 
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2012. január 1-t ől csak olyan témakiírás jelent meg az adatbázisban, ah ol 
a témakiírói adatfeltöltése teljes, és aktív kutatói  tevékenységét a MAB 
által el őírt form ában, publikációs adataival is igazolja .  



A nyilvánosság egyúttal lehetőséget ad a disszertáció eredetiségének 
megítélésére és hozzájárul az esetleges másolások, vagy hivatkozás nélküli 
átemelések felfedéséhez. Az ODT 2012-ben javaslatot fogalmazott meg a 
felsőoktatási intézmények számára a doktori fokozat visszavonásá nak
szabályzatba illesztésére.

Plágium - témavezet ői felel ősség
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Az ODT feladatának tekinti annak bemutatását, hogy
Magyarországon egy jól működő, átlátható és nyilvános
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Az ODT honlapján keresztül biztosított nyilvánosság – szándékaink szerint –
hozzájárul a képzés minőségének javításához, a fokozatok színvonalának 
emeléséhez. A jelentkezők számára könnyen áttekinthetővé válnak a 
témakiírások, a témavezet ő munkássága és a korábbi hallgatóinak tézisei . 
Egy-egy doktori iskolában készült disszertációk megtekintésével bárki 
tájékozódhat az elvárt szintről, valamint az eredmények publikáltságá ról. 



A korábbitól eltérő új törvényi szabályzás helyenként értelmezési kérdéseket vetett fel,
nyitva hagyott régóta megoldandó kérdéseket, egyes pontjai pedig túlságosan 
megengedőnek tűntek (elsősorban a doktori és habilitációs testületek összetétele).
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Nemzeti fels őoktatási törvény 2011. december

Doktori korm ányrendelet 2012. december

első MAB felülvizsgálat 2013 június - 2013. december

Az új doktori kormányrendelet egyes pontjai értelmezési kérdéseket vetettek fel, 
helyenként pedig túl szigorúnak bizonyult (törzstagok, habilitációs testületek).

A MAB minőségbiztosítása továbbra is a törzstagi kört érinti legkomolyabban.

Az ODT 2013-as programozási fejlesztései révén a doktor i iskolák elektronikus 
adatszolgáltatása összhangba került a jogszabályi körn yzettel.

Az ODT adatbázis a doktori iskola testületek et is tartalmazza. A testületi összetétel 
programozott ellenőrzése segíti a felsőoktatási intézmények doktori tanácsainak és 
habilitációs bizottságainak elnökeit abban, hogy az eljárási jogköröket olyan 
tudományági testületeknek adják át, melyek eleget tesznek a törvényi előírásoknak.  
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Minőségbiztosítás (ODT 2013. október 18)

A témavezet őkkel szemben kiemelt elvárás az aktív kutatói tevékenység : a téma 
meghirdetését megelőző 5 év tudományos közleményeinek mutatói jelentősen haladják 
meg a doktori iskola fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményeit. 

A DIT az országosan alkalmazott egységes monitoring eljárással nyomon követi a 
fokozatot szerzett hallgatók életútját. Ennek eredményét a doktori iskola időszakos 
önértékeléseiben a www.doktori.hu adatbázisában hozza nyilvánosságra. Az 
önértékelés tartalmazza a képzésre vonatkozó egyéb statisztikai adatokat is (hallgatói 
létszámadatok, átlagos fokozatszerzési idő, fokozatszerzési arány, stb). 

A fokozat megszerzéséhez a szakterület sajátosságait is figyelembe vevő publikációs 
követelményrendszernek kell eleget tenni. A tézispontokhoz kapcsolt , nívós 
nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációk elvárása minősíti a doktori iskola 
tudományos szintjét. 
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PhD fokozatok nyom ában
MTA – MAB – ODT, 2013. június 3.
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A fokozat megszerzéséhez a szakterület sajátosságait is figyelembe vevő publikációs 
követelményrendszernek kell eleget tenni. A tézispontokhoz kapcsolt , nívós 
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tudományos szintjét. 



Az ODT adatbázis a doktori képzés és fokozatszerzés hiteles forrása. 

Az ODT honlapján csak olyan témakiírás jelenhet meg, ahol a 
témakiírói adatfeltöltése teljes, és aktív kutatói tevékenységét a MAB 
által előírt formában, publikációs adataival is igazolja. 

A adatbázis lehetőséget biztosít a fokozatot szerzettek pályájának 
országos szintű, egységes szempontok alapján történő nyomon-
követésére 

Összefoglalás

A fokozat odaítélése adatbázis szinten össze van kapcsolva az 
értekezés és a tézispontok elektronikus dokumentumaival,                
a hallgató nevével és a témavezető adataival, valamint a                                        
fokozatot kibocsátó doktori iskola adataival.

A témavezetők és a doktori ügyekben eljáró testületek tagjainak
nyivánossága, a szakmai eredményük megismerhetősége legalább
olyan fontos, mint a törzstagok minősítése. 


