
 

 

Beszámoló az ODT 2014. évi tevékenységéről 

 

Az év elején az új elnökség átvette a feladatokat, megtörtént a személyi és székhely 

változással kapcsolatos hivatalos ügyintézés, a változások bejelentése. 

Az Országos Doktori Tanács 2014. évi tanácsülésein az alábbi témakörökkel foglalkozott:  

- az ODT Alapszabály módosítása, 

- felkészülés a 2014. évi doktori iskola akkreditációra, 

- szülési távollét kezelése a doktori adatbázisban, 

- honosított fokozatok nyilvántartása, 

- a doktori képzéssel kapcsolatos elképzelések az új felsőoktatási stratégiában, 

- állami ösztöndíjjal támogatott doktori helyek elosztása. 

A testület munkájában ebben az évben is központi szerepet játszott a jogszabályi környezet, 

illetve a MAB akkreditációs előírások változásainak követése és az ezzel kapcsolatos 

ajánlások megfogalmazása a felsőoktatási intézmények doktori iskolái részére.  

A magyarországi doktori képzésről és a fokozatszerzésekről részletes áttekintést adott az 

Országos Doktori és Habilitációs Tanács megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, az 

MTA székházában 2014. április 22-én tartott ünnepi ülés.1 

Az ODT honlapján új oldalt hoztunk létre a doktori képzés és fokozatszerzés témakörében 

született publikációk, szakirodalmak elérhetőségének biztosítására.2 

Az ODT képviselete a MAB plénumában lehetőséget biztosított az egyetemi doktori tanács 

elnökök véleményének tolmácsolására, és a doktori iskolák akkreditációjával kapcsolatos 

kérdések egyeztetésére. A két testület együttműködésének fontos eleme, hogy az ODT 

adatbázisa biztosítja azt az adatszolgáltatási felületet, ami alapján a doktori iskolák 

szerkezete és működése nyomon követhető. Ebben az évben kiemelt feladat volt a 

www.doktori.hu programjainak olyan módon történő fejlesztése, hogy a doktori iskolák 

elektronikus adatszolgáltatása megfelelő legyen az őszi akkreditációs eljárás lefolytatásához.3 

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.   

Az ODT gazdálkodásáról a költségvetési év lezárása után elkészült a részletes beszámoló.    

A kiadások döntő részét továbbra is az adatbázis működtetése jelenti, aminek költségei a 

szoftverfejlesztések megnövekedett igénye miatt ebben az évben a szokásosnál magasabbak 

voltak. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az ODT kiegészítő támogatást 

igényelt az EMMI-től, amelyet az év végére meg is kapott, így az évet sikerült pénzügyi 

szempontból is megnyugtató módon lezárni. 

Debrecen, 2015. április  
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1 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=257   
2 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=258  
3 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=231  
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