
 

 

Indító javaslat 
 

Doktorandusz hallgatók nyomonkövetése (monitoring) 
 

 
A monitoring akkor eredményes, ha a vizsgált hallgatók köre minél teljesebb, a kérdések 

egyszerűek és egyértelműek, a válaszok hitelesek és elfogulatlanok. Az ODT adatbázis 

lehetőséget biztosít arra, hogy kis időráfordítással (elektronikusan) kitöltött adatlapok alapján 

a fokozatot szerzett hallgatók igen széles körének életpályájáról azonnali statisztikai 

kimutatás készüljön. A javasolt eljárás legfontosabb eleme a témavezetők felkérése, hogy 

korábbi hallgatóik első elhelyezkedésére és az 5 évvel későbbi munkahelyére vonatkozó 

néhány általános kérdésre válaszoljanak. Amennyiben a később kialakítandó kérdések jellege 

indokolja, mindezt az érintett hallgatók tájékoztatásával/hozzájárulásával.   

 

A BME doktori iskolái 2009-ben mérték fel első ízben, hogy a fokozatot szerzett hallgatók 

milyen életpályára kerültek. A feltett kérdéseket és a témavezetőknek adott útmutatást a 

mellékelt „monitoring adatlap” tartalmazza. Az alábbi minta a BME Fizikai Tudományok 

Doktori Iskola 2008-ig terjedő adatai alapján készült grafikonokat és értékelést mutatja. 

 

A fokozatott szerzett hallgatók 72%-ára kiterjedő reprezentatív felmérés eredményét összegzi 

a 1. és a 2. ábra (a 81 fokozatot szerzett hallgatóból 58 hallgatóra vonatkozó adatok).               

A PhD fokozat megszerzését követően a hallgatók elsősorban oktatói-kutatói munkakörben 

helyezkedetek el. Az egyetemi állások jelentik a legnagyobb hányadot: ennek a csoportnak 

közel fele a BME-n maradt, a többiek valamennyien külföldi egyetemen találtak állást. 

Jelentős a kutatói pályát választók száma is. Az oktatói-kutatói pályán kívül elhelyezkedett 

hallgatók  - 1 kivétellel - valamennyien olyan területen találtak állást, ahol hasznosítják a 

PhD képzés során tanultakat (egyéb szakterület).   

 

 

 

 

1. ábra 
A fokozatszerzést követő első elhelyezkedésre vonatkozó adatok. 

 



 

 

 

A fenti hallgatók közül az 5 évnél régebben fokozatot szerzettek jelenlegi elhelyezkedését 

mutatja a 2. ábra.  A foglalkozás típusa szerinti arányok lényegében nem változtak, viszont 

jól láthatóan megnőtt a magyarországi munkahelyek száma. Különösen fontos kiemelni, hogy 

a Magyarországon elhelyezkedők jelentős hányada – több mint 40 %-a –  tartós külföldi 

munkavállalás után tért vissza  (külföldi munkavállalás ideje  >1 év).     

 

 

 

2. ábra 
A fokozatukat 5 évnél régebben megszerzett hallgatók jelenlegi elhelyezkedése. 

 
 
Az adatgyűjtés természetesen további szempontokra is kiterjedhet, az adatbázis szintű 

feldolgozás pedig a tendenciák feltárását is lehetővé teszik: a fokozatszerzésének időpontja 

minden hallgatóra ismert, így összevethető például az 5 évvel ezelőtti elhelyezkedési 

gyakorlat a jelenlegivel.     

Az ODT adatbázis kérdőíves megkérdezés nélkül, közvetlenül is alkalmas olyan statisztikai 

adatok kigyűjtésére, amelyek hozzásegítenek a doktori képzés értékeléséhez. Ezek elsősorban 

hallgatói összetételre és a fokozatszerzésre vonatkozó adatok, mint pl. nappali/levelező arány, 

az abszolutóriumot és a fokozatott szerzettek száma, illetve ez utóbbin belül a képzésben 

részt vevők, ill. egyéni felkészülők száma. Részletes adatok vannak „hatásfokról” (ez a 

mutató az utolsó három évben doktori képzéssel fokozatot szerzettek számát a megelőző 

három éves időszakban felvett hallgatók számához viszonyítja).  

2001 előtti adatok nem szerepelnek az ODT adatbázisban, ezek az intézményi 

nyilvántartásokból gyűjthetők be (amennyiben szükséges). Vannak olyan adatok, amelyek 

szintén érdekesek lehetnek, de csak a doktori iskolák adminisztrátorai segítségével 

szerezhetők be. Ilyenek például a fokozatszerzési eljárás folyamatára kiterjedő statisztikák, 

vagy a doktori iskola általa támasztott publikációs követelmények mutatói.  



 
 
A 2009-es felmérés néhány további grafikonja:  

 

 

 3. ábra  
 
A Fizikai Tudományok Doktori Iskola  
törzstagjainak életkor szerinti diagramja.  
A hisztogram feletti vonal a doktori iskola 
vezetőjének életkorát jelöli. 
 
A 16 törzstag közül 7 fő a BME egyetemi 
tanára, és 3 fő Professzor Emeritus.            
A törzstagok valamennyien az MTA 
doktorai, négyen az MTA rendes tagjai. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. ábra 
A doktori iskola képzésében részt vett és fokozatot szerzett  

hallgatók összegzett (kumulatív) száma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ábra 
A doktori képzésbe felvett 
hallgatók száma és státusza. 
 
A hallgatók valamennyien 
 nappali tagozatosak, mintegy  
70 %-uk állami ösztöndíjas. 
 A költségtérítéses hallgatók 
kivétel nélkül az együttműködő 
MTA kutatóintézetekben nyertek 
el fiatal kutatói ösztöndíjat.            

 

 

 

 

 

 
 

 
 

6. ábra 

A doktori képzés kezdetétől a fokozat 
odaítélésig eltelt idő.  Az átlag 5.16 év 

(hónapos pontosságú adatokból számolva.) 

 
     7. ábra 

A fokozatszerzési eljárás ideje 
(szakmai bírálók kijelölése, bírálatok elkészítése, 

bizottsági védés, Doktori Tanács döntése).  
Az átlag 4.40 hónap. 

 
 
 
A fenti javaslat az ODT monitoring eljárás kidolgozásához kíván ötleteket szolgáltatni, célja 
egy komolyabb rendszer kidolgozásának elindítása. A metodika kialakításánál és a kérdések 
összeállításánál fontos szempont, hogy a kiépített rendszer hosszú időre meghatározza az 
adatszerkezetet, és a későbbi változtatások lehetőség szerint kerülendők.   
 
Budapest, 2013. április 25. 
 
        Mihály György 
      



 

 

MONITORING ADATLAP 
 
A táblázat kitöltése a megfelelő rubrika X-el való megjelölésével történik (ráfordítási idő kb. 10 perc).  
Azokat a hallgatókat kell felsorolni, akik elhelyezkedéséről elég nagy bizonyossággal van információ.  
 
A témavezető neve:  
 
A BME Fizikai Tudományok Doktori Iskolában témavezetésemmel fokozatot szerzett hallgatókra vonatkozó tájékoztató jellegű adatok: 
 
A fokozatszerzést követő első elhelyezkedés (a hallgató neve után csak egy rubrikába teendő X). 

akadémiai karrier 
felsőoktatás kutatóintézet 

szakmai karrier1 egyéb2 

Mo. 

 
 
Hallgató neve 

BME más4 
külföld Mo. külföld Magyarország külföld Mo. külföld 

          
          
          
 
 
A fenti hallgatók közül az 5 évnél régebben fokozatot szerzettek jelenlegi elhelyezkedése, ill. legalább 5 évvel a fokozatszerzés után bármikor 
(a hallgató neve után, a „Külföldi munkavállalás” oszlopon kívül csak egy rubrikába teendő X).  
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BME más4 
külföld Mo. külföld Magyarország külföld Mo. külföld 

           
           
           
           
1szakmai karrier: hasznosítja PhD tanulmányait (pl. műszaki feladatok megoldása, K+F ipari környezetben, tervezés, stb.)  
2egyéb: semmilyen szinten nem hasznosítja PhD tanulmányait 
3külföldi munkavállalás: a fokozatszerzés után, életpályája során a hallgatónak volt-e tartós (1 évnél hosszabb) külföldi munkavállalása 
 (pl. posztdok, ösztöndíj, alkalmazás)       
4más: nem BME, hanem más magyarországi felsőoktatási intézmény  
 


