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MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

A doktori cselekmények minőségbiztosítása sokrétű, melyet az egyetemi szabályzat III.
fejezete (10.§) részletesen tárgyal. Ezen elveknek érvényesülését a Tudományági Doktori
Tanács – a Doktori Tanulmányi Bizottság jelentése alapján - rendszeresen ellenőrzi. A
megszerzett PhD fokozat minőségét az alábbiak biztosítják:









A felvételi eljárás során a jelölt eddigi teljesítményének korrekt felmérése után a
legalkalmasabb jelöltek felvételére kerül sor
A PhD tárgyak előadói magasan kvalifikált, tudományos fokozattal rendelkező oktatók,
kutatók
A meghirdetett tárgyakat és azok tematikáját minden tanév kezdetén a TB áttekinti,
A témavezetők a Kar legkiválóbb oktatói, akik a tudományos közéletben folyamatosan
jelen vannak, rangos folyóiratokban publikálnak, nemzetközi konferenciákon előadnak
A meghirdetett tudományos témák kapcsolódnak a tudomány terület nemzetközi
trendjéhez,
A disszertáció megvédésének feltétele az eredmények rangos folyóiratokban való
közzététele
A tudományos tevékenység előrehaladását félévente tartandó kutató szeminárium
megtartásával igazolja a hallgató
A disszertáció bírálói és a bíráló bizottság tagjai a szakterület kiemelkedő tudósai

A munka nyomon követésének fő eszközeként kiemelt jelentősége van az elektronikus
adatlapoknak és az átfogó adattáblának. Az elért eredmények regisztrációja ezáltal biztosított,
valamint a kérelmek (évkihagyás, vizsgahalasztás, tantárgyfelvétel, tantárgymódosítás,
abszolutóriumkérés, publikáció elfogadtatás, szigorlat, nyelvvizsga, műhelyvita,
bírálóbizottság kijelölése, stb.) is dokumentáltak. Ez ad lehetőséget a képzés és fokozatszerzés
ügyeinek objektív és naprakész intézésére.
Emellett természetesen elvárás, hogy a doktorandusz kérelmeiről, teljesítményeiről a
témavezető is tudjon, ezért valamennyi hallgatói kérelmet és beadványt a Tudományági
Doktori Tanács csak akkor tárgyal, ha azt a témavezető is ellenjegyezi.
A Kerpely Antal Doktori Iskola az Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara
graduális képzésére épül; a kar a végzett mérnökeivel is szoros kapcsolatot tart a találkozók
kialakult gyakorlata révén, a PhD-t szerzettekkel még inkább. A kapcsolattartás terén
kiváltképp szerepe van a volt doktoranduszvezetőknek, s a Doktori Iskola azon tagjainak, akik
a képzés során valamilyen kapcsolatba kerültek a doktorandusszal. E kapcsolattartás célja
kettős: aki már PhD-t szerzett azt meg kell nyerni a posztdoktori tevékenységen túlmenően a
doktori képzésünk támogatására; aki abszolutóriuma birtokában még értekezésén dolgozik
azt meg kell nyerni tevékenységének folytatására.
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