
 

 

Beszámoló az ODT 2015. évi tevékenységéről 

 

Az Országos Doktori Tanács 2015. évi tanácsülésein az alábbi témakörökkel foglalkozott:  

- a 2014-15. évi doktori iskola akkreditáció értékelése, 

- az Országos Doktori Adatbázis fejlesztése, 

- a habilitáció helyzetének áttekintése, javaslat tudományági habilitációs követelmé-

nyek megfogalmazására, 

- az Nftv módosításának doktori képzést érintő pontjai, 

- 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.  

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

elnökök véleményének tolmácsolására, és a doktori iskolák akkreditációjával, működésével 

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 fejlesztése. 

Kialakítottuk a honosított fokozatok nyilvántartására és azok nyilvánosságának biztosítására 

szolgáló felületet. Megvalósítottuk azt a fejlesztést, amelynek köszönhetően a 

doktoranduszok és doktorjelöltek is – hasonlóan az oktatókhoz – saját adatlappal jelennek 

meg a rendszerben. Ezzel megteremtettük annak a lehetőségét, hogy nyilvános pályakövetési 

rendszer jöjjön létre. Elkészült a doktori értekezések MTMT-be történő áttöltési lehetőségét 

biztosító fejlesztés is. 

Az EMMI, a DOSz és az ODT között egyeztetés történt „a hazatérő tudás koncepció” 

kialakításáról. Ez egy olyan projekt, amely a külföldön dolgozó magyar kollégákat célozza 

meg, megpróbálja őket jobban bevonni a hazai tudás fejlesztésébe. A Belügyminisztérium 

kezdeményezésére a BM, az ODT-t és a DOSZ háromoldalú együttműködési szerződést 

kötött a közszolgálati témában kutató doktoranduszok és doktorjelöltek szakmai munkájának 

támogatására, gyakornoki rendszer létrehozására.  

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 is 

magasabbak voltak. A fejlesztésekhez az EMMI mellett 2015-ben a DOSz is anyagi 

támogatást nyújtott. 
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