
 

Beszámoló 

A 2019. május 21-én, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának székházában megrendezett 

„Fókuszban a doktori iskolák minőségbiztosítása” című konferencia a doktori iskolák 2020-

tól bevezetendő új akkreditációs eljárásának bemutatását tűzte ki céljául. 

A Pécsi Akadémiai Bizottság impozáns épületében összegyűlt résztvevőket Prof. Dr. Lénárd 

László, a helyszínt biztosító MTA PAB elnöke üdvözölte megnyitó beszédében. 

Az ünnepélyes megnyitó után Prof. Dr. Csépe Valéria, a MAB elnöke a konferencia 

megrendezésének célját ismertette. Az új eljárás alapját az Európai Felsőoktatási Térség 

részes államaiban irányadó Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának 

standardjai és irányelvei (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area 2015) képezik. Ezen minőségértékelési alapelvek mentén kialakított 

MAB-eljárás a doktori iskolákat a minőség iránt elkötelezett képzési helyként kívánja 

kezelni, s áttér az ötévente végzett akkreditációs eljárásra. A minőséget az intézmény, 

a doktori iskola „állítja elő”. A MAB feladata annak vizsgálata, hogy a doktori iskola 

maga által, az intézmény által meghatározott minőség támogatásához milyen 

minőségbiztosítási rendszert működtet. 

Dr. Benkő Elek mint az MTA aktív kutatója, előadásában a magyarországi tudományos 

utánpótlás helyzetét elemezte. Végigvette a tudományos karrier lépcsőit és az annak során 

felmerülő akadályokat, majd kitért a minőség mérésének komplex problematikájára. 

Összegzésében megállapította, hogy a minőség biztosítása és fejlesztése csak az érintett 

kutatói és oktatási intézmények szélesebb együttműködésével lehetséges. 

A MAB számára fontos volt, hogy a doktori képzésről szóló rendezvénynek a doktoranduszok 

is aktív szereplői lehessenek. A doktoranduszok képviseletében Szabó Péter, a DOSZ elnöke 

tartott előadást, témájául a doktori pályakövetési rendszert választva. Ismertette a 

felmérés céljait és a vele járó nehézségeket. Részletesen elemezte azt a kérdést, hogy 

mit jelent a jó doktori képzés a doktoranduszok szemszögéből. 

Délután a hatékonyság érdekében párhuzamos csoportokban került sor az új eljárás 

gyakorlati tudnivalóinak bemutatására. A résztvevők kézhez kapták az előzetesen a doktori 

iskolák részére véleményezésre kiküldött önértékelési útmutatót. A kiscsoportos fórumok 

lehetőséget biztosítottak mindenkinek, hogy kérdéseit feltegye, elképzeléseit megossza. 

Az új eljárás fogadtatása vegyes volt: sokan pozitívan értékelték a bevezetendő 

változásokat, mások viszont aggodalmuknak adtak hangot. 

A rendezvény összegzéseként a szervezők a közönség soraiban ülő intézményi képviselőket 

kértek fel, hogy osszák meg véleményüket a szakmai találkozó eredményességéről, valamint 

az új eljárás bevezetéséről. Prof. Dr. Gingl Zoltán a Szegedi Tudományegyetemet, Prof. 

Dr. Kilár Ferenc a Pécsi Tudományegyetemet, Prof. Dr. Szentpéteri Márton a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetemet képviselve számolt be első benyomásairól az új eljárással 

kapcsolatban. 

Az összegzések és a nap folyamán érkezett jelzések alapján alapvetően nem vitatták a 

résztvevők az eljárás megújításának szükségességét, és azok elvi (ESG 2015) alapjait. Az 

eljárás körüli bizonytalanságok sok olyan kérdést felvetettek, amelyekre a MAB 

munkatársai a készülő útmutatóban igyekeznek megoldásokat adni. A MAB munkatársai számára 

nagyon hasznosak voltak a kérdések és visszajelzések. 

A konferencia lezárásaként a szervezők mindenkit emlékeztettek arra, hogy észrevételeiket 

továbbra is szívesen fogadják a titkarsag@mab.hu email-címen, majd megköszönték a 

jelenlévőknek a részvételt. 


