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Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE 

 
 
 
A doktori cselekmények minőségbiztosítása sokrétű, melyet az egyetemi szabályzat III. 

fejezete (12.§) 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 eljárásban az Egyetemi Doktori Tanács által elfogadott felvételi felhívást a 

Neptun rendszeren keresztül a hallgatók közvetlenül is megkapják, illetve a Doktori 
Iskola honlapjára is feltöltésre kerül a képzés meghirdetése. 

 A felvételi bizottság kijelölésénél a Tudományági Doktori Tanács fokozottan ügyel arra, 
hogy abban nem lehetnek tagok az új doktoranduszok témavezetői, de valamennyi 
tématerület képviseltesse magát. 

 A felvételi eljárás során a jelölt eddigi teljesítményének korrekt felmérése után a 
legalkalmasabb jelöltek felvételére kerül sor. 

 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 témavezető kijelölésénél és engedélyezésénél a Tudományági Doktori Tanács 
felülvizsgálja, hogy a MAB feltételein túl a publikációi között van- e olyan, amelyet a 
doktoranduszok fokozatszerzési eljárásában elfogadna a védés feltételeként, 
amennyiben nincs, akkor nem támogatja a témavezetést. 

 A Tudományági Doktori Tanács ragaszkodik ahhoz, hogy nappali ösztöndíjas 
hallgatónak legyen legalább a felelős témavezetője a Miskolci Egyetem oktatója, 
kutatója, illetve valamely intézethez tartozzon hivatalosan. 

 A PhD tárgyak előadói magasan kvalifikált, tudományos fokozattal rendelkező oktatók, 
kutatók. 

 A meghirdetett tárgyakat és azok tematikáját minden tanév kezdetén  a TB áttekinti, és 
amennyiben szükséges módosítási javaslatot tesz. 

 Az új előírásoknak megfelelően került kialakításra a Doktori Iskola képzési terve a 
2016. szeptember 1. után belépőkre vonatkozóan, ügyelve arra, hogy a feszített 
idősávokban valós teljesítmények alapján kerüljön sor az értékelésre. A kötelező 
tárgyakon kívül két olyan fakultatív jellegű, kötelezően teljesítendő – 2 kredites – 
tárgyat vezetett be a Tanács (Kutatástan, Tudományos adatbáziskezelés), amelyek 
segítik a doktoranduszok mindennapi tevékenységét, tudománymetriai eredményeik 
elérését. 

 A komplex vizsgára bocsátás feltételeinek meghatározásánál fontos szempont volt, 
hogy a témavezető is felelősen vegyen részt a doktorandusz munkájának 
értékelésében, ezért került bevezetésre, hogy előzetesen írásban, és a vizsgán szóban is 
nyilatkoznia kell arról. 

 A disszertáció megvédésének feltétele az eredmények rangos folyóiratokban való 
közzététele, éppen ezért a témavezető és a fogadó intézetek segítik támogatják a 
doktoranduszok publikálási tevékenységét, és tudományos konferenciákon történő 
részvételét. 
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 A tudományos tevékenység előrehaladását félévente tartandó kutatószeminárium 
megtartásával igazolja a hallgató. A képzési terv úgy került kialakításra, hogy a 
negyedik félév teljes egészében a komplex vizsgára történő felkészülését segítse a 
doktoranduszoknak, ezért abban a félévben nem tartanak sem külön 
kutatószemináriumot, és tantárgyi kötelezettségeiket is teljesíteniük kell a harmadik 
félév végéig. 

 A komplex vizsgával kapcsolatos eljárási kérdéseket a Tudományági Doktori Tanács 
külön ügyrendben szabályozta. 

 A disszertáció bírálói és a bíráló bizottság tagjai a szakterület kiemelkedő tudósai. Itt is, 
mint ahogy a doktori folyamatok általános lépéseinél is fontos tényező az 
összeférhetetlenség vizsgálata és az, hogy a tagok az adott tudományterületen aktív 
kutatás-fejlesztési tevékenységet folytassanak. 

 
A munka nyomon követésének fő eszközeként kiemelt jelentősége van az elektronikus 

adatlapoknak. 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. 

 
 


