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1. Minőségbiztosítás a doktori képzésben 

 

 Minden doktorandusz munkáját témavezető irányítja, akinek személyét az Iskola 

Tanácsa hagyja jóvá a kutatási téma jóváhagyásával egyidejűleg. 

 

 Minden doktorandusz minden tanulmányi félév végén beszámolót készít, amit 

témavezetője véleményez. A beszámolókat a Doktori Iskola Tanácsa is áttekinti.  

 

 Az egyes félévekben felvehető és folyó kurzusokat a Doktori Iskola Tanácsa 

meghirdeti a kari tanrendben; erről a titkár gondoskodik. Minden tárgyból csak annál 

az oktatónál lehet vizsgát tenni, akinek a neve alatt a program a kurzust meghirdette.  

 

 Kreditrendszer biztosítja az egységes megítélés elvének teljesülését, a 

követelményrendszer átláthatóságát, kiszámíthatóságát. 

 

 Kutatói szemináriumok rendszere. A doktoranduszok rendszeres résztvevői és 

előadói a tanszéki és intézeti szemináriumoknak. Szükség esetén a hallgatók 

előmenetelének elősegítésére és ellenőrzésére az Iskola kutatói szemináriumokat 

szerveznek, amelyek rendszeres előadói a doktoranduszok. A szemináriumok 

nyíltak, magasabb éves graduális hallgatók által is látogathatók. 

 

 A témavezetők felelőssége az, hogy hallgatóikat arra ösztönözzék, hogy 

eredményeiknek megfelelően dolgozataikat a lehető legjobb folyóiratokban és egyéb 

kiadványokban igyekezzenek megjelentetni.  

 

 A Doktori Iskola szorgalmazza, hogy az 1998 óta minden második évben 

megrendezett Conference of PhD Students in Computer Science konferencia 

továbbra is rendszeresen megrendezésre kerüljön. A konferenciák pályadíjak, 

előadói díjak kiírásával lehetőséget teremtenek a legkiválóbb doktorandusz hallgatók 

kiválasztására is. 

 

 A Doktori Iskola Tanácsa minden évben hallgatói fórumot szervez, amelyen az 

Iskola minden hallgatója részt vehet, és elmondhatja véleményét. Az Iskola vezetői 

gondoskodnak arról, hogy a tanárok a fórumokon minél nagyobb számban részt 

vegyenek. A fórumon felmerülő fontosabb problémákat a Doktori Iskola Tanácsának 

következő ülésén napirendre kell tűzni. 

 

2. Minőségbiztosítás a fokozatszerzési eljárásban 

 

Doktori fokozatot alapjában két módon, szervezett képzés keretében és egyéni felkészüléssel 

lehet szerezni. Mindkét forma esetén közösek a következő követelmények. 

 



 Magas szintű szakmai ismeretek elsajátításának bemutatása doktori szigorlaton. A 

Doktori Iskola érvényes abszolutóriumával rendelkezőknek csak egy főtárgyból, az 

egyéni felkészülőknek egy főtárgyból és két melléktárgyból kell szigorlatozni.  

 

 Publikációk közlése magas színvonalú fórumokon. A publikációs követelményeket a 

Doktori Iskola Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

 Az elért tudományos eredmények disszertációban való összefoglalása és nyilvános 

eljárás keretében való megvédése. A disszertációnak teljesítenie kell a Doktori Iskola 

Működési Szabályzatában megfogalmazott tartalmi és formai követelményeket. 

 

 Két nyelv ismerete, amelyek közül az egyik angol. A nyelvek egyikéből legalább 

középfokú C típusú állami nyelvvizsga szükséges, míg a másik nyelv ismerete 

igazolható az Egyetem szakmai vizsgájának letételével is. Az angolon kívül a másik 

nyelv a német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelvek egyike kell, hogy legyen, vagy 

indokolt esetben, amennyiben a doktorandusz igazolni tudja, hogy a fentiektől eltérő 

idegen nyelvet a tudományos munkájában használja, akkor azt a Doktori Iskola 

Tanácsa elfogadhatja. 

 

A szigorlati bizottságok és bíráló bizottságok összeállítása az SZTE Doktori Képzés és 

Doktori Fokozatszerzés szabályzata alapján történik, amely tartalmazza a megfelelő 

minőségbiztosítási elemeket. A doktori értekezések és a tézisek visszamenőlegesen is 

megtekinthetők az SZTE Doktori Értekezések Repozitóriumában (http://doktori.bibl.u-

szeged.hu/). 

 

A Doktori Iskola egészét érintő fontos minőségbiztosítási tényezőnek szánjuk az Iskola 

honlapját (http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/szte-informatika-doktori-iskola), amely 

bemutatja az Iskola tagjait, programjait, és működését. 


