
Tisztelt Országos Doktori Tanács! 

 

Három témát vetnénk fel a Szegedi Tudományegyetem részéről. 

 

1. Az egyéni felkészülőknek 80 kreditet kell az intézményben teljesíteni, azaz csak 

160 kredit írható jóvá. Ez nagy változás az eddigiekhez képest, mert eddig nem 

kellett kötötten krediteket szerezni, így sokkal rövidebb lehetett a folyamat. Ezzel 

most akár 3 félévet is teljesíteni kell, miközben valaki jelentkezhet bőven elegendő 

tudományos eredménnyel, amikor már nincs szükség semmilyen további munkára. 

Az intézményhez kötést elfogadva úgy gondoljuk, hogy a 80 kredit lefedhető 

olyan kutatással, ami nem hallgatói jogviszonyban, de igazolható módon az 

intézményhez kötődően történt. Ebben az esetben jóváírható akár 240 kredit is, és 

nincs akár másfél évet hátráltatva a fokozatszerzés. 

2. Az NTFV végrehajtásáról szóló kormányrendelet 57. § (1) szerint "A hallgató az 

oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott képzési időnél rövidebb vagy hosszabb idő alatt 

is megszerezheti." Ezt viszont kizárja az Nftv. 59.§ l) pont, ami szerint megszűnik 

a hallgatói jogviszony "a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a 

hallgató bejelentkezett." Régebben (a 6 féléves képzésnél) ez így szólt: "d) ... a 

doktori képzés képzési idejének utolsó napján", azaz nem korlátozta nevesítetten 6 

félévre, működhetett a rendelet 57. § (1). Az új képzésben csak abszolutóriummal 

lehet értekezést beadni (doktori Kr 14. § (2)), azaz ha valaki mondjuk az utolsó 

félévében valamiért nem szerzi meg a 240 kreditet akár egyetlen sikertelen teljesítés 

miatt, az elesik a fokozatszerzési lehetőségtől is. 

3. A MAB tapasztalatunk alapján csak addig adja meg az akkreditációt egy iskolának, 

amíg minden törzstagja megfelel az aktuális állapot szerinti életkori 

követelményeknek, függetlenül attól, hogy a korhatár betöltése után is 

megfelelne az iskola minden előírásnak. Például ha van 3 oktató és 6 egyetemi 

tanár törzstag, akik közül egy 69 éves, akkor csak egy évre érvényes az akkreditáció, 

miközben továbbra is lesz 5 megfelelő egyetemi tanár és 4 (ha emeritus lesz a 

törzstag) vagy 3 oktató (ha ki kell venni a törzstagok közül). Úgy látjuk, ilyen esetben 

elegendő a MAB szokásos évi két monitorvizsgálata, amikor legfeljebb oktatónak 

kell átsorolni vagy ki kell venni valakit a törzstagok közül valakit (ami minden külön 

eljárás nélkül megtehető). Indokoltnak tartanánk annyi időre megadni az 

akkreditációt, amíg biztosítható a kellő számú és arányú törzstag akkor is, ha 

valaki eléri a korhatárt. 

 

Tisztelettel, 
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