
 

Beszámoló a PPK Kari Tanácsa számára 
a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács tevékenységéről1 

(2015. szeptember 1. – 2018. december 31.) 
 
 
A Bizottság általános működésmódja 
A tudományági doktori tanácsok feladat- és határkörét az Egyetemi Doktori Szabályzat 11. § 
(1) bekezdése, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Doktori Szabályzatának 5. § (1) 
bekezdése szabályozza.  
 
A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács (PPDT) tagsága jelentős átfedést mutat a 
Tudományos Bizottság és a Kari Habilitációs Bizottság tagságával, így a három bizottság üléseit 
közösen tartja. A PPDT átlagosan kéthavonta ülésezik. 
 
Az ülések és az ügyek száma tanulmányi félévenként (beleértve a levélszavazásokat is) 
 

tanulmányi félév ülésszám ügyszám ügyszám/ülés 

2015/2016. ősz 3 91 30 

2015/2016. 
tavasz 

5 215 43 

2016/2017. ősz 5 62 12 

2016/2017. 
tavasz 

3 276 92 

2017/2018. ősz 2 58 29 

2017/2018. 
tavasz 

7 383 55 

2018/2019. ősz 6 58 10 

 
 
A legfontosabb ügytípusok és esetszámuk a beszámolási időszakban 
 

ügytípus megnevezése ügytípus esetszáma 

felvétel, átvétel doktori képzésre 436 

egyéb doktori kérelmek (kreditbefogadás, modulváltás, 
programváltás, témamódosítás, témavezető-váltás, szigorlati és 
védési bizottság módosítása, korábbi szigorlat beszámítása, 
disszertáció nyilvánosságra hozatalának korlátozása, disszertáció 
nyelvének módosítása, képzési idő megállapítása, disszertáció 
benyújtási határidejének hosszabbítása) 

285 

                                                 
1   A beszámolót a Kari Tanács a 2019. április 2-i ülésén a 34/2019. (IV.2.) PPK KT határozattal fogadta el. 
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ügytípus megnevezése ügytípus esetszáma 

fokozatszerzési/bírálati eljárás indítása 170 

fokozat odaítélése 104 

jelentkezés komplex vizsgára 59 

doktori iskolák törzstagjainak megválasztása 18 

program-, ill. modulvezető megválasztása 14 

ösztöndíjas hely betöltése 13 

doktori iskola képzési programjának módosítása 8 

honosítás 7 

 
Egyéb ügyek 

 a doktori képzés átalakítása az Nftv. 2016-os módosításának megfelelően, beleértve a 
képzés tantervi követelményeit, és a komplex vizsga eljárásrendjét is, 

 ÚNKP rangsor, 

 doktori iskolák működési szabályzata, minőségbiztosítási terve. 
 
Változások a Bizottság működésében, a működés nehézségei 

 A PPDT nem rendelkezik ügyrenddel, ezért egyelőre nincsenek szabályozva a működésmód 
egyes elemei (pl. előterjesztések megküldésének határideje, levélszavazás szabályai). 

 Az Egyetemi Doktori Szabályzat több olyan kérdést is a PPDT döntési jogkörébe utal, 
amelyek a napi, operatív szervezési feladatok során gyors döntést igényelnek, így egyes 
eljárások megtorpannak a következő PPDT ülésig (ami esetenként két hónapos csúszást is 
eredményezhet), vagy levélszavazást tesznek szükségessé. Ezen eljárásokat is szükséges az 
ügyrendben szabályozni.  

 Az ügyek jelentős része három szinten igényel javaslattételt/döntést (doktori iskola 
tanácsa, PPDT, Egyetemi Doktori Tanács), a három szinten nehéz koordinálni az ülések 
időpontját, így az előterjesztések sok esetben túlságosan hosszú idő alatt haladnak végig 
a döntési folyamaton. 

 A doktori iskoláktól kapott előterjesztések kifejtettsége, pontossága és egyértelműsége 
egyenetlen.  

 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 9. § (2) 
szerint a tudományos fokozat honosítására irányuló kérelemről annak beérkezésétől 
számított 45 napon belül kellene döntenie az egyetemnek (MEIK állásfoglalással, doktori 
iskola szakmai véleménnyel, PPDT és EDT döntéssel együtt). Ez a határidő még abban az 
esetben is nehezen tartható, ha az általános közigazgatási rendtartásról szóló, 2016. évi 
CL. törvény 50. § (7) bekezdése alapján az EDT hozhat határozatot még a határidő letelte 
utáni első testületi ülésen is. 

 
Budapest, 2019. április 2. 
 
 
 

Dr. Oláh Attila 
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