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I. Önértékelési szempontrendszer 
I.1 Általános, szervezeti és minőségbiztosítási jellemzők 

I.1.1 A doktori iskola adatai 

A doktori iskolát működtető egyetem(ek) neve Miskolci Egyetem 
Doktori iskola neve Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális 

Tudományi Doktori Iskola 
Doktori iskola címe 3515 Miskolc 
Doktori iskola létesítésének éve jogelőd: 2002 
Doktori képzés kezdetének éve jogelőd: 1993 
Doktori képzés helye(i) Miskolc 
Doktori iskola vezetője Prof. Dr. Balaton Károly 
Kapcsolattartó személy(ek) neve, beosztása, e-mail-
címe, telefonszáma 

Fehérné Titkó Emília, igazgatási ügyintéző, 
rekemi@uni-miskolc.hu, 46/565-111/2035 

Doktori képzés nyelve(i) magyar, angol 
Doktori iskola tudományterületi besorolása társadalomtudomány 
Doktori iskola tudományága(i) gazdálkodás- és szervezéstudományok 

regionális tudományok 
    ezen belül: kutatási/művészeti terület  
Doktori program(ok) megnevezése Gazdálkodás- és szervezéstudományi Doktori 

Alprogram 
Regionális Tudományi Doktori Alprogram 

Kiadott doktori fokozat elnevezése (DLA és/vagy 
PhD) 

PhD 

 

I.1.2 A doktori iskola profilja, vezetése, működése és versenyképessége 
  

A doktori iskola a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara szervezeti kereteiben működik. 
A doktori iskola vezető testülete a Doktori Iskola Tanácsa, amelynek 18 szavazati jogú és 1 
tanácskozási jogú tagja van. A PhD hallgatókat 1 fő szavazati jogú tag képviseli a Tanácsban. 
A Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Doktori Iskola titkára is.  
A doktori iskola jogelődjének megalakításáról a Gazdaságtudományi Kar Tanácsa 2001. május 
8-án hozott határozatot. Az iskolában a 2018-19. tanév végéig egy program, a gazdálkodás- és 
szervezéstudományi program működött. A 2019-20. tanév elejétől két program működik az 
iskolában, a gazdálkodás- és szervezéstudomány mellett egy regionális tudományi program 
alakult. 
A doktori iskola irányítását a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa látja el, amelynek döntései 
kötelezőek a doktori iskola számára. Az Egyetem valamennyi doktori iskolájára érvényes 
döntéseket az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg. A doktori iskola speciális döntéseinek 
meghozatala a Doktori Iskola Tanácsának hatáskörébe tartozik. 
A doktori iskola működése lefedi a Gazdaságtudományi Kar valamennyi intézetének 
tevékenységi körét. Az iskolában az oktatás magyar és angol nyelven folyik. A külföldi hallgatók 
többsége a Stipendium program keretében jön az egyetemre. A 2018/19-es tanévre 10 
külföldi PhD hallgató nyert felvételt.  
A doktori iskola tagja az European Doctoral Programs Association in Management and 
Business Administration (EDAMBA) szervezetnek, amely a nemzetközi együttműködés 
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lehetőségét biztosítja az iskola számára. A doktori iskola tevékenysége hasonló a hazánkban 
működő gazdaságtudományi doktori iskolák tevékenységéhez. Az iskola sajátossága a 
regionális tudományi doktori program működtetése. 
 

I.1.3 Az önértékelési jelentés elkészítésének folyamata 
  

A DI önértékelés elkészítése három fő fázisban történt. A szempontrendszerhez kapcsolódó 
kérdések és az önértékelési útmutató megismerését (mint nulladik fázis) követően az első 
fázisban került sor a háttérelemzések elkészítésére, a jó gyakorlatok feltárására, az előzetes 
önértékelés elkészítésére. 
 

 

A Gazdaságtudományi Kar önértékeléskészítési folyamata 
(forrás: saját szerkesztés) 

 
Az önértékelési útmutató még nem végleges változatának ismeretében az önértékelési munka 
2019. nyarán kezdődött el. 2019. júniusa, szeptembere közötti munkában az alábbi testületek, 
munkacsoportok vettek részt: 

 DI vezetése, törzstagok, 
 Dékáni Tanács (dékán, dékánhelyettesek, Dékáni Hivatal vezető), 
 a DI és a Dékáni Hivatal adminisztrációja, 
 intézetigazgatók, 
 szakterületi specialisták (minőségbiztosítás, tanulástámogató és egyéb 

háttérszolgáltatások stb.). 
 kari állandó szakmai bizottságok, 
 kari HÖK és PhD hallgatók. 
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A második fázisban (2019. szeptember – október) történt az önértékelés tartalmi és szerkezeti 
integritásának kialakítása, az önértékelés véglegesítése. Ebben a szakaszban a DI vezetése, a 
programvezetők, a Dékáni Tanács és néhány kiemelt szakterületi specialista tevékenykedett. 
A 3.fázis a jóváhagyása fázisa. Ez több lépcsőben történt. Októberben megismerte az 
önértékelést a Gazdaságtudományi Kar tanács és a Miskolci Egyetem szenátusa is. A 
véleményezés és támogatás fórumai az alábbiak voltak: 

 TDT, 
 ME GTK Kari Tanács, 
 EDT, 
 ME Szenátusa. 

Az önértékelési jelentés elkészítésére a Gazdaságtudományi Kar dékánja munkacsoportot 
hozott létre, amelynek tevékenységét a Kar akkreditációért felelős dékánhelyettese, 
Musinszki Zoltán koordinálta. A munkacsoport tagjai voltak: Balaton Károly doktori iskola 
vezető, Sikos T. Tamás, a doktori iskola tanácsának tagja, Szendi Dóra, a doktori tanács titkára. 
A munkacsoport 2019. június – október hónapokban rendszeres munkaértekezleteket tartott, 
ahol értékelték a két értekezlet között elvégzett munkát, s kijelölték a további feladatokat.  
 

I.1.4 A doktori iskola előző akkreditációs eljárása során megfogalmazott ajánlások alapján 
tett intézkedések bemutatása és értékelése 
  
A doktori iskola előző akkreditációja során a látogató bizottság megállapította, hogy a doktori 
iskolában megvédett disszertációk közel fele nem a gazdálkodás- és szervezéstudományok 
területén készült. Erre a kritikai észrevételre reagálva a doktori iskola vezetése úgy döntött, 
hogy az iskolán belül két programot hoz létre: az eddig is létező gazdálkodás és szervezés 
mellett kialakít egy regionális gazdaságtan programot is, miután ezen tudományterületen 
korábban is jelentős számban születtek doktori értekezések.  
A módszertani fejlesztés érdekében a Kutatásmódszertan tantárgy tartalmi és 
oktatásmódszertani fejlesztésre került. A pozitivista illetve interpretativista kutatási filozófia 
követelményeinek megfelelően a kutatási kérdéses, hipotézisek alkalmazásának körülményeit 
elmélyítettük a képzés során. 
Az empirikus kutatások módszertanának bővítésével és az adott kutatási témához történő 
testreszabásával jelentősen csökkent azon kutatások száma, ahol az mintaszám és a minta 
reprezentativitása csökkentené a tézisek bizonyítottságát. 
A kutatáshoz rendelhető személyi erőforrások szinergiahatásának biztosíthatósága érdekében 
a Kar kialakított egy kutatóműhelyi rendszert, amelyben együttműködnek az adott 
témakörben érintett kutatók, valamint több kutatási terület esetében (pl. társadalmi 
innováció) több témameghirdető jelenik meg egyidejűleg. 
 

I.1.5 A doktori iskolát érintő környezeti és társadalmi változások 
  

BAZ megye stratégiai célrendszerének része a társadalom alkalmazkodó képességének 
javítása, térségi együttműködések elősegítése, melyhez közvetlenül kapcsolódik a képzésbe 
integrált társadalmi innovációs ismeretkör kutatása és oktatása (2.4. Harmadik misszió).  
A doktori iskolát érintő közvetlen hatás az elmúlt években a doktori képzésre jelentkezők 
számának csökkenése. Ennek alapvető oka az, hogy az üzleti szférában lényegesen magasabb 
jövedelmet lehet elérni, mint a felsőszintű oktatásban és a kutatómunkában. A csökkenő 
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érdeklődés ellensúlyozására a mesterszintű képzésben gondot fordítunk a kutatói pálya 
szépségeinek és előnyeinek bemutatására. A tudományos diákköri munka a hallgatók 
toborzásának egyik fontos terepe. Amennyiben az egyetemi képzésben bekapcsolódnak a 
kutatómunkába a hallgatók, akkor nagyobb esély van arra, hogy jelentkezzenek a doktori 
képzésre. Erőfeszítéseink eddig csak mérsékelt eredményt hoztak, aminek következménye, 
hogy nehezen tudunk felvenni annyi új PhD hallgatót, mint amennyi ösztöndíjas hely a doktori 
iskola rendelkezésére áll.  
A munka mellett doktori tanulmányokat folytatók esetében a problémát az jelenti, hogy a 
munkahelyi elfoglaltság miatt nehezen tudnak részt venni az órákon, s kevesebb idejük marad 
a kutatómunkára, így viszonylag magas a lemorzsolódás.  
 
 

I.1.6 A doktori iskola a külső és belső érdekeltek bevonásával kidolgozott, hivatalosan 
elfogadott, rendszeresen felülvizsgált minőségbiztosítási alrendszerrel rendelkezik az 
intézmény minőségbiztosítási rendszerén belül, ahhoz szervesen illeszkedve. 

  
A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszerének alapját a Miskolci Egyetem 
Minőségbiztosítási szabályzata, a Doktori Iskola Minőségbiztosítási szabályzata és 
eljárásrendje, illetve a MEDSZ képezi. 
A Doktori Iskola és a Kar vezetői oktatóinak közreműködésével összeállítottuk a gazdasági 
képzési terület doktori iskoláinak összehasonlító anyagát a MTA Gazdálkodástudományi 
Bizottság Képzési Albizottságának tagjaival együttműködve, ami benchmarkolási lehetőséget 
biztosított a fejlesztési lehetőségekhez. 
A külső érintettek bevonásának fő területei: a bizottságok munkájában való részvétel, a 
rendszeresen végzett társadalmi hatásvizsgáltok és végzett, illetve lemorzsolódott hallgatók 
nyomon követése. 
 

I.1.7 A minőségbiztosítási politikát a gyakorlatba átültető eljárások hatékonyan biztosítják 
a vezetők, az oktatók, a nem oktató alkalmazottak és a doktoranduszok felelősségvállalását 
a minőségbiztosításban, a felsőoktatási és tudományos élet tisztességének és 
szabadságának védelmét, valamint a csalás, az intolerancia és a diszkrimináció elleni 
fellépést. 

  
A karon kialakított minőségfejlesztési modell, valamint az ennek részeként kialakított belső 
munkamegosztás koherens azegyetem eljárási rendszerével, és rendszeres visszacsatolást ad 
az értékelések, auditok segítségével a képzés fejlesztéséhez. 
Az értekezések plágiumellenőrzése teljes körűen megvalósul. Az etikai vétségeket kivizsgáljuk 
és a szükséges intézkedéseket meghozzuk. Ennek részeként jelenik meg a Doktori Iskola 
működési szabályzatában a plágium kiszűrése érdekében tett intézkedések sora. 
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I.1.8 A doktori iskola minőségértékelési rendszerrel rendelkezik, amely eredményesen 
támogatja az oktatási és kutatási/művészeti tevékenysége folytatását és továbbfejlesztését, 
az oktatók és a doktoranduszok szakmai fejlődését és a nemzetközi tudományos/művészeti 
életben való, megfelelő szintű és színvonalú részvételt. 

  
A Miskolci Egyetem IFT 2.2. pontja foglalkozik a képzés tartalmi és humán erőforrás 
kérdéseivel. A képzési portfolió felülvizsgálatának eredményeképpen a TDT a doktori iskola 
programjának regionális tudományterülettel való bővítése mellett döntött (2.2.2. pont).  
A képzés versenyképességének növelése érdekében a munkaerő piaci felmérések alapján 
(2.2.4. pont), és a humán erőforrás rendelkezésre állása miatt történik a változtatás. 
Kiemelt minőségi célunk a témavezetők kontrollja mellett a magyar nyelven tanuló 
doktoranduszok MTMT adatbázisának folyamatos feltöltése és ellenőrzése. 
A kari minőségbiztosítási szabályzat és eljárásrend részeként hallgató és oktatói fókusszal 
meghatározásra kerültek azon minőségi követelmények, amelyek az indikátorok alapjául 
szolgálnak. Ezek magukba foglalják a felvételi folyamatától a fokozatszerzésig a képzés 
valamennyi fázisát. Maguk az indikátorok az oktatók egyéni teljesítményértékelési 
rendszerében, valamint a szervezeti önértékelésben jelentenek mennyiségi és minőégi 
mutatószámokat. 
A Doktori Iskola versenyképességi kritériumai: 

 hazai és nemzetközi reputáció, 
 pénzügyi és szervezeti rugalmasság, 
 kutatási teljesítmény, 
 oktatási színvonal és teljesítmény, 
 szakmai beágyazottság, 
 ügyfélorientáltság, hallgatóközpontúság, 
 teljesítményellenőrzés és ösztönzés kultúrája, 
 innovációs teljesítmény, 
 hálózati együttműködés. 

Ezek strukturált vizsgálata -a kari stratégiához kötötten – megtörtént. 
A Doktori Iskola céljainak megvalósulása érdekében – tudományági bővülés – a Kar speciális 
szempontok meghatározásával vett részt az intézményi folyamatok fejlesztésében. 
Az IFT-hez való kapcsolódást az interdependencia hálózat megrajzolásával biztosítottuk. 
Az oktatói teljesítményértékelési rendszerhez kapcsolódó motivációs rendszer részét képezi a 
hallgatói elégedettségmérés eredménye. 
  



Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola Önértékelése, [2019] 

 
  8 

I.2 A doktori iskola képzési programja 

I.2.1 A doktori iskola megfogalmazta küldetését 
  
Az Észak-Magyarországi Régió egyik szellemi központja, a Miskolci Egyetem tudományos 
kisugárzásának növelése a gazdálkodás és regionalitás területén, valamint a régió fejlődésének 
tudományos megalapozása a nemzetközi színvonalú kutatás humán feltételeinek 
megteremtése, a tehetséggondozás, az ágazatokon és térségeken átnyúló innováció 
ösztönzése, a régió rejtett erőforrásainak feltárása és sajátosságainak figyelembevétele által. 
 

I.2.2 A doktori iskola megfogalmazta jövőképét 
  

A doktori iskola jövőképének megfogalmazásánál mindenekelőtt a Miskolci Egyetem 
jövőképéből indult ki, amely megfogalmazta, hogy az egyetem az észak-magyarországi régió 
meghatározó tudományos kutatási és oktatási intézményévé kíván válni, s ezáltal teljesíteni a 
régió szakember-igényeinek kielégítésére irányuló kötelezettségét. Az oktatói állomány 
bővítését és fiatalítását szolgálja az újonnan avatott doktorok oktatói kinevezése.  
A Doktori Iskola stratégiai térképét az alábbi ábra tartalmazza: 
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I.2.3 A doktori iskola képzési programja összhangban van tudományterületének hazai és 
nemzetközi kutatási stratégiáival, az anyaintézmény céljaival és stratégiájával, és 
megfelelően támogatja a doktori iskola küldetésében és jövőképében foglaltak 
megvalósítását. 

  
A Doktori Iskola képzési programja összhangban van tudományterületének hazai és 
nemzetközi kutatási eredményeivel. A Gazdálkodás- és a Regionális Tudományi Doktori 
Iskolában olyan képzési terv került összeállításra, amely a legújabb kutatási eredményeket 
tartalmazza, teljes mértékben megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. A Doktori Iskolában tanító 
professzorok a regionális tudományok Magyarországon és külföldön is elismert szakemberei. 
Az iskola küldetésének tekinti, hogy az iskolából kikerülő PhD fokozatot szerzett ifjú tudósok 
mind hazai mind nemzetközi vonatkozásban elismertek legyenek, tudásukat a nemzetközi 
szakirodalom alapján gazdagítsák, és méltó utódjai legyenek a szakma kiválóságainak.  A 
Doktori Iskola céljai között szerepel a gazdálkodás- és a regionális tudomány területén a 
tudományos utánpótlás biztosítása, majdani munkájuk területén a magas színvonalú elméleti 
és gyakorlati ismereteket ötvöző MSc. programokban való részvétel. A doktori iskola számára 
rendkívül fontos a kapcsolódó tudományterületek felé történő nyitás, az általános 
közgazdasági ismeretek, vállalatgazdaságtan, a marketing, pénzügy, a térgazdaságtan, az 
üzleti tudományok integrálása. Az Doktori Iskola törzstagjai a gazdálkodás és a regionális 
tudomány vezető irányzataihoz kapcsolódnak, sőt több törzstagja a nemzetközi elismertséggel 
bíró szakemberek. 
 
A doktori iskola képzési programjának kialakításánál figyelembe vesszük a tudományterületek 
fejlődésének újabb eredményeit. Ez megmutatkozik a tantárgystruktúrában és az egyes 
doktori képzési tárgyak tartalmában. A doktori iskola tanácsa időközönként (2-3 évenként) 
értékeli az oktatási struktúrát és meghatározza a fejlesztés főbb területeit és konkrét 
feladatait. 
A doktori iskolában az elmúlt években megnövekedett a regionális tudományok területén 
folytatott kutatás és az oktatott tárgyak száma. Ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy a 
regionális tudományi területet külön programba szervezzük, s ott megteremtsük a 
koherenciát a képzési területek között.  
Az új kutatási eredmények beépítése az oktatásba elsősorban az egyes tantárgyak szintjén 
jelenik meg. Oktatóink követik a nemzetközi kutatási tendenciákat, publikálnak a nemzetközi 
folyóiratokban, s így rálátásuk van a tudományterületük fejlődési irányaira. A doktori 
képzésben megvalósuló tantárgy- és tananyagfejlesztések impulzust adnak az alap- és 
mesterszintű képzés programjainak és tárgyainak fejlesztéséhez is.  
A doktori iskola helyzetének értékelésére SWOT-elemzést készítettünk, amelynek 
eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze: 
Erősségek: 

- Felkészült és segítőkész oktatók, 
- Széleskörű tantárgyválaszték, 
- Gyökerek, nagy múlt, hagyományok, 
- Kedvező képzési költségek, 
- Intézményi hozzáállás a magyar és a külföldi hallgatókhoz, 
- Magyar hallgató – nemzetközi hallgató mentorálási rendszer működtetése, 
- Nemzetközi hallgatók jelenléte és ennek hatása a hallgatók angol nyelv ismeretére, 
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- Reális tanulmányi és publikációs követelmények, 
- Változatos kutatási témalehetőségek, 
- A hallgatók bevonása a kutatási pályázatokba, 
- A fokozat pozitív megítélése a környezetben, 
- A magyar és angol nyelvű kurzusok egyensúlya, 
- A témakiírók szakmai munkájának folyamatos monitoringja, 
- A Kar és a DI vezetőinek együttműködése, proaktív magatartása. 

Gyengeségek: 
- A komplex vizsga rendszerének kiforratlansága, 
- Egyes tananyagok nem aktualizáltak, a tárgyak célkitűzése nem tisztázott, 
- Egyenetlen követelményszint (óratartás színvonala, visszajelzés hiánya), 
- Egyenetlen felkészültségű és csak részben hozzáállású témavezetők (a széles 

témaválaszték mögött nem minden esetben áll megfelelő szakmai háttér), 
- Nemzetközi mobilitás hosszabb ideig tartó tanulmányutak) és a szakmai munka anyagi 

támogatásának hektikussága, 
- A hallgatók konferencia-részvételének támogatása, 
- A felvételizők kutatási témáit csak részben fedi le a DI, 
- Nemzetközileg jegyzett folyóiratokban történő publikálás, 
- Akadémiai doktori követelmények teljesítése, 
- Intézményen belül az akadémiai szféra érdekérvényesítő képessége korlátozott, 

finanszírozási érvek dominanciája a szakmai érvekkel szemben, 
- Tantermek, laborok felszereltsége, 
- Nemzetközi folyóiratokhoz való hozzáférés, 
- Nyelvi problémák az oktatást, kutatást támogató tevékenységek esetében.  

Lehetőségek: 
- Új, külső oktatók bevonása (frissen fokozatot szerzettek, más doktori iskolák oktatói, 

kutatók, szakma képviselői, 
- Angol anyanyelvű oktatók bevonása, 
- Nemzetközi hallgatók bevonása, 
- Kutatási tématerületek közötti kapcsolatok feltárása és kiaknázása, 
- Oktatók és hallgatók teljesítményének mérése, a legjobbak kiemelése és díjazása külső 

források bevonásával, 
- A vállalati és egyéb szervezeti kapcsolatok kiépítése és felhasználása (kutatási témák, 

szervezeti partnerek bevonása oktatóként, 
- Nemzetközi szakmai hálózatokba való bekapcsolódás, 
- Publikációs aktivitást segítő finanszírozási lehetőségek biztosítása, 
- Kutatók és publikációk láthatóságának központi, adminisztratív támogatása (a 

nemzetközi adatbázisok feltöltése). 
Veszélyek: 

- Kapcsolatrendszer és szakmai presztízs leépülése (publikációs aktivitás elhalványulása, 
kapcsolatok leépülése), 

- Beszűkülő magyarországi vonzáskörzet, 
- Fiatal, fokozatot szerzett kutatók elvesztése a versenyszféra vonzása miatt, 
- Világos kutatói pálya országos felvázolásának hiánya (nem vonzó a tehetséges végzős 

diákok számára), 
- A jogszabályi környezet változékonysága, 
- A felsőoktatásba kerülés feltételrendszerének szigorodása. 
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Korlátok: 
- Pénzügyi és finanszírozási lehetőségek romlása, 
- A régió vonzereje, 
- Kutatói és tudományos munka társadalmi és gazdasági elértéktelenedése, 
- Felsőoktatási intézmények túlburjánzása, 
- A mesterképzés hallgatói létszámának csökkenése, a PhD hallgatói utánpótlás 

visszaesése. 
 

I.2.4 A doktori iskola és a doktori program(ok) neve, valamint a kiadott fokozat elnevezése 
(PhD/DLA) összhangban van egymással és a képzés tartalmával. 

  
A MAB 2015/5/X/3/2/872 számú határozata alapján „Nagyjából a vizsgált dolgozatok 40%-a 
tartozik a vállalati gazdálkodás, vállalkozás témakörébe. Kb. 30% határterület, a maradék 30% 
viszont tiszta statisztikai módszertani, makropénzügyes, önkormányzati témák és részben a 
regionális témák. Ezek a dolgozatok is megfelelnek a PhD szintjének, időszerű és fontos témák 
kerülnek kidolgozásra, a saját kutatások eredményei és következtetései megfelelnek a 
követelményeknek, ám ezek nem a doktori iskola deklarált profiljába esnek.” 
A 2014-2019 közötti időszakra továbbra is jellemző az értekezések vegyes profilja. Azaz a 
kutatói érdeklődés továbbra is megfigyelhető mind a gazdálkodási, mind pedig a regionális 
témák iránt. A fokozatot szerzettek – és részben a DI tagjainak – további tudományos 
tevékenységét az MTMT alapján vizsgálva megállapítható, hogy magasan jegyzett nemzetközi 
folyóiratokban jellemzően regionális témával jelennek meg volt doktorandusz hallgatóink és 
kollégáink. Mindezek alapján a TDT 2019-ben úgy döntött, hogy a Doktori Iskola a jövőben egy 
helyett két tudományágas legyen. (Gazdálkodás- és szervezéstudományok, regionális 
tudományok.) 
Így eddig a doktori iskolában a megvédett doktori disszertációk témája nem volt teljes 
mértékben összhangban a doktori iskola elnevezésével és szakmai profiljával. Részben e miatt 
született meg az a döntés, hogy a doktori iskola tudományterületét kibővítjük a regionális 
tudományok irányába. Ezen változtatással a doktori iskola neve, a programok neve és az 
iskolában folyó kutatási és oktatási tevékenység összhangba került. 
Ennek eredményeként az alprogramok függvényében megszerezhető fokozat elnevezések: 

 gazdálkodás- és szervezéstudományok, 
 regionális tudományok. 

 

I.2.5 A képzési programot a megfelelő (munkaerőpiaci, beiratkozási, pályakövetési, 
tudományterületi, eredményességi) elemzések alapján, a külső és belső érdekeltek (aktív és 
már végzett hallgatók, doktoranduszok, oktatók, munkaadók stb.) bevonásával, átlátható 
eljárás keretében dolgozzák ki, fogadják el, vizsgálják rendszeresen felül és fejlesztik. 
  
A képzési program felülvizsgálata során elsőként a lehetőségek (személyi és tárgyi feltételek) 
és az igények (formális és informális munkaerőpiaci és /vagy hallgatói jelzések alapján) 
összevetésére kerül sor. Ez történhet intézeti vagy kari szinten. Amennyiben a lehetőségek és 
az igények összevetése alapján az intézet vagy a kar vezetése (intézetigazgatói értekezlet) a 
program módosítása mellett dönt, akkor azt a TDT véleményezi, és dönt a program 
módosításáról. (Például változtatás a kötelező tantárgyak körében, új szabadon választható 
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tárgyak beépítése a programba.) Az IFT 2.2.3. pontjában foglalt képzési eredményesség 
értékelése részeként foglalkozunk a DPR vizsgálatokkal és a lemorzsolódás kezeléssel.  
A képzési program felülvizsgálatának indukálója lehet munkaerőpiaci oldalról: 

 a vállalati, intézményi megkeresések, duális és szakmai gyakorlóhelyek visszacsatolása, 
együttműködési megállapodások más intézményekkel, 

 más karokkal történő kiegészítő diszciplináris együttműködés, közös kutatási 
pályázatok, 

 MENTORIUS Tudás-és Képzőközpont által generált igények, 
 versenytársak elemzése,  
 Alumni rendszer és Connexio visszajelzései. 

A hallgatók formális visszajelzésének terepe a kurzusértékelés, és azon belül is elsősorban a 
nyitott kérdések. A kérdőíves megkérdezés azonban két módszertani problémát is felszínre 
hozott. Egyfelől a válaszadási hajlandóság hektikussága megnehezíti az egyes tanévek 
összehasonlíthatóságát. (Megnövekedett annak esélye, hogy egy-egy kurzus esetében a 
mintaszám nem éri el az értékelhetőség szempontjából minimális értéket.) Másrészt pedig a 
felmérésben nagy súlyt kapott a szubjektivitás, amelyet csak erősít a hallgatók kulturális 
sokszínűsége. Képzési rendszerenként (3 éves vs. 2+2 éves) eltérő módon és mértékben a 
felhasználói tapasztalatok összegyűjtésére: 

 a felvételi, 
 a beiratkozás, 
 a vizsgák és komplex vizsgák, 
 műhelyviták, 
 nyilvános védések, 
 intézményi doktorandusz konferenciák 

folyamán is sor kerül. 
Külföldi hallgatók esetében ilyen informális fórum továbbá az orientációs nap, illetve a 
nemzetközi napok. 
Az alacsony válaszadási hajlandóság miatt 2018-ban és 2019-ben sor került a képzéssel 
kapcsolatos magyar és angol nyelvű nyitott kérdések kiküldésére, illetve fókuszcsoportos 
beszélgetésre. A nyitott kérdésekre a válaszadási hajlandóság meghaladta a kurzusértékelés 
válaszadási hajlandóságát, de – az alacsony elemszám miatt – mélyebb elemzések levonására 
továbbra is csak korlátozottan alkalmas. A fókuszcsoportos beszélgetés tapasztalatainak 
összegzése jelenleg is folyamatban van. 
A lehetőségek és igények mellett nem elhanyagolható szereppel bír a képzési program 
felülvizsgálatában a politikai és jogszabályi környezet változása. A külföldi − elsősorban SH − 
hallgatók számának növekedése, illetve a képzés 3 évről 2+2 évre történő átállása önmagában 
is változásokat indukált a képzési programban 
Visszatérő probléma a DPR vizsgálatok során is az alacsony válaszadási hajlandóság. Ennek 
okán a klasszikus évenkénti DPR A, B és C vizsgálatok mellett a megújuló DI minőségbiztosítási 
koncepciójának részét képezi a végzettek, illetve a képzést fokozatszerzés nélkül befejezők 
végzés évétől független, ám nem éves gyakoriságú lekérdezése. 
Mindezen vizsgálatokon felül az intézmény rendszeresen szervezeti önértékelést hajtott 
végre. Az intézményi akkreditációs feltételek változása következtében pedig új módszertant 
alakított ki a doktori iskolák értékelését illetően. 
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I.2.6 A képzési program tanulási eredményei egyértelműen rögzítettek, és összhangban 
vannak a Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjével. 
 
A képzési program első négy félévének elvárt tanulási eredményeit az egyes tantárgyi 
programok tartalmazzák. A tantárgyi programok kötelező tartalmi eleme: 

 a tantárgy feladata, célja, 
 tananyag leírása, 
 osztályzat kialakításának módja. 

Opcionális elemként jelenik meg a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak sora. 
A tantárgyi programok összessége, a képzés módszertani, szakmai tárgyai, az ismeretátadási 
és számonkérési módszerek alkalmazása elsősorban azt biztosítják, hogy a hallgatók 
tudásanyaga és képességei összhangban legyenek az MKKR 8. szintjével. 
Az autonómia, felelősség, illetve az attitűdök a képzés második szakaszában kapnak 
hangsúlyosabb szerepet. Például kritikák, viták, új elméleti és gyakorlati megoldások keresés 
– mint attitűd; önálló kutatási, fejlesztési célok, kapcsolatépítés, önálló módszertanválasztás 
– mint autonómia és felelősség. 
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I.3 Erőforrások 

I.3.1 A doktori iskola rendelkezik a megfelelő (minimálisan a jogszabályban előírt) számú 
törzstaggal. A törzstagok az adott doktori iskola tekintetében releváns 
tudományos/művészeti fokozattal rendelkeznek, és a doktori iskola 
képzési/kutatási/művészeti területéhez kapcsolódó, aktív, folyamatos, dokumentáltan 
eredményes kutatási/művészeti tevékenységet folytatnak. 

  
A Doktori Iskola törzstagjainak összetétele az elmúlt 5 évben háromszor változott. Először 
2017-ben az egyik törzstag, Prof. Dr. G. Fekete Éva halálával kikerült a Doktori Iskola törzstagjai 
közül, majd ezt követően Prof. Dr. Sikos T. Tamás került be a Doktori Iskola törzstagjai közé 
2018-tól. Végül 2019. július 1-jével két új törzstag felvételére került sor, Dr. Nagy Zoltán és Dr. 
Nagy Szabolcs vált törzstaggá. 
A Doktori Iskola folyamatosan nyomon követi törzstagjai számának alakulását, és keresi a 
potenciális új belépőket, valamint a Gazdaságtudományi Karral együttműködve támogatja a 
belső kollégák előre jutását, és szintlépését. 
A Gazdaságtudományi Kar Szakmai Napja keretében évről évre segítik a kollégák 
kutatásmenedzsment képességeinek javítását, ill. meghívott előadók révén bővítik 
ismereteiket. 
A TDT tagok tudományos aktivitását mutatja az alábbi táblázat a 2014-2018-as időszakra: 
 

Törzstag 

Tudományos 
közlemények 

száma 
(összes/2014-

2018) 

Összes 
hivatkozás 

Független 
hivatkozás 

Idegen nyelvű közlemények 
száma 

hazai  nemzetközi 

Belső tagok 

Balaton Károly  208/19 763 706 2 4 

Benedek József  193/50 970 839 6 32 

Illés Mária 152/15 552 341 3 3 

Kocziszky György  306/70 796 479 6 28 

Kovács Levente  184/101 292 291 11 11 

Nagy Szabolcs 123/38 504 331 4 21 

Nagy Zoltán 101/40 132 123 7 9 

Pál Tibor  198/42 77 74 2 0 

Piskóti István 244/50 444 410 3 6 

Sikos T. Tamás  192/24 1129 1107 2 4 

Veresné Somosi Mariann  262/69 740 471 4 37 

Külső tagok 

Berde Csaba (DE) 243/21 488 474 0 0 

Dobák Miklós (BCE) 191/12 524 499 0 1 

Hetesi Erzsébet (SZTE) 230/48 370 355 2 12 

Koltai Tamás (BME) 158/32 365 322 12 11 

Kovács Zoltán (PE) 444/46 302 242 14 10 

Rechnitzer János (SZE) 451/40 3055 3038 6 11 
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Látható, hogy a törzstagok esetében valamennyi törzstag jelentős számú publikációs aktivitást 
mutat, az összes (életpálya alatti) publikációk átlagos száma 228 db, míg 2014-2018 között ez 
a szám 42. A törzstagok átlagos hivatkozottsága (citációs indexe) 676 hivatkozás/fő és 593 
ebből az átlagos független hivatkozások száma. Az idegen nyelvű közlemények száma hazai 
folyóiratban vagy kötetben átlagosan 5, míg az idegen nyelvű nemzetközi megjelenések száma 
12 db.  
 

I.3.2 Az oktatók, témavezetők és témakiírók száma megfelelő. A velük szembeni szakmai 
követelmények egyértelműen rögzítettek. Szakmai tevékenységük relevanciája és 
színvonala, valamint munkaterhelésük biztosítja a doktoranduszok tudományos/művészeti 
tevékenységének megfelelő támogatását. 
  
A doktori iskola tagjaival szemben megfogalmazott követelményeket a Doktori Iskola 
működési szabályzatának 2.§-a tartalmazza. A követelmények a minőségbiztosítási 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően folyamatosan ellenőrizzük, és a szükséges 
intézkedéseket megtesszük. 
A Magyar Nemzeti Bank négy éve folyamatosan támogatja az angol nyelvű phd képzés oktatási 
infrastruktúrájának fejlesztését, valamint a hallgatók kapcsolati halójának irányított bővítését. 
Az oktatók szakmai angol nyelvi készégének fejlesztésére az egyetem kiscsoportos és egyéni 
fejlesztéseket hajt végre az IOK munkatársainak bevonásával. 
A hallgatók fókuszcsoportos megkérdezése a hallgatóközpontúságra, valamint a 
kompetenciafejlesztési igényekre irányul. 
A Doktori Iskola utánpótlásának nevelése a kari stratégia priorált célja. Jelenleg a rendszerben 
levő és jelentkező hallgatók nem jelentenek kapacitáskorlátot. 
 

I.3.3 A doktori képzéshez szükséges infrastruktúra (kutatás/művészeti tevékenységek, 
oktatás és tanulás céljára szolgáló helyiségek és eszközök, szakirodalom, könyvtár, 
adatbázisok, informatikai rendszerek) mennyisége, minősége és hozzáférhetősége 
megfelelő. 

  
Könyvtári szolgáltatások: A karon 25.435 db könyv található, melynek összértéke 56.599.346 
Ft. Az idegennyelvű könyvek száma intézetenként változó, de kari szinten az állomány kb. 16%-
a. Sajnos, az utóbbi években az intézeti könyvtárak állománygyarapítása korlátozott a szűkös 
pénzügyi források miatt, de a hallgatóknak előírt kötelező irodalom beszerzése megoldott.  
Jelenleg a kar 5 féle külföldi folyóiratot (Journal of Marketing, Annals of Regional Science, The 
Economist, Quality Progress, SAM Advanced Management Journal) rendel, és néhányat 
rendszeresen kap ajándékba (The Economic Journal, Economics and Business Review, Finance 
and Development, Oeconomica, E+M, Foreign Affairs, Hungarian Statistical Review). A kari 
számítógépekről az EISZ, illetve a Miskolci Egyetem által előfizetett külföldi adatbázisok 
elérhetőek. Lehetőség van otthoni elérés igénylésére is. 
Az intézeti könyvtárakban a kölcsönzés a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszeren keresztül 
történik, így a kölcsönzések és hosszabbítások száma kiválóan lekereshető. Ezeket az adatokat 
az új könyv beszerzésnél, illetve állomány apasztásnál használjuk. A könyvtári honlap 
látogatásainak száma szintén nyomon követhető. 
Intézetek kutatási infrastruktúrái: Az intézetek vonatkozásában több lehetőség is 
elképzelhető a doktoranduszok elhelyezésére: A) A doktoranduszok (külföldiek és magyarok 
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egyaránt) elhelyezése mindig úgy történik, hogy egy idősebb és tapasztaltabb (egyetemi 
docensi munkakörben dolgozó) kollégával legyenek egy irodában. Amennyiben van rá 
lehetőség (ezt elsősorban az irodák mérete befolyásolja), akkor ez a kolléga egyben a 
témavezető. Ez a rendszer biztosítja a doktoranduszok számára azt, hogy a kezdetektől 
megvitathassák a felmerülő szakmai kérdéseket és intenzívebben részt vegyenek a napi 
feladatok elvégzésében. Hosszú távon ez segít ezen fiatal kollégák elkötelezettségének 
növelésében és megtartásában, hozzájárul szakmai előmenetelükhöz. B) A 
doktoranduszhallgatók és az intézeti kollégák között nincs megkülönböztetés az elhelyezés 
tekintetében. Az intézet irodáiban jellemzően 2-2 fő foglal helyet, nincs külön doktorandusz 
szoba. C) A magyar és külföldi doktoranduszokat vegyesen helyeztük el fiatal tanársegédekkel 
közös szobákban. 
Az intézeti laborokat – a teremfoglaltság függvényében – bármikor használhatják a 
doktoranduszok. Ott az alábbi szoftverek állnak rendelkezésre: Microsoft Office 
programcsomag, SPSS adatelemző program és ArcGIS térinformatikai szoftver. A magyar 
doktoranduszhallgatók, intézeti laptopot használhatnak munkájuk során. Emellett minden 
szobában van nyomtató, amihez szintén hozzáférést kapnak, ill. számítógépeikről nyomtatási 
lehetőséget biztosítunk az adminisztrációban található intézeti nyomtatóra. Az óratartás 
során az intézeti projektort illetve az Intézet számítógépes laborját használják. Az említett 
eszközöket a kutatómunkájuk során is használhatják. Az intézeti könyvtár minden hallgató 
számára rendelkezésre áll. 
A doktoranduszok aktívan részt vesznek/vehetnek az intézetben folyó szakmai feladatokban. 
Így kutatási projektekhez csatlakozhatnak, melynek eredményeit egyéni vagy társszerzős 
cikkekben publikálhatják. Gyakori, hogy a témavezetővel végeznek közös kutatást és írnak 
társszerzős cikkeket, mely mindkét fél számára előnyös. A doktorandusz egy tapasztaltabb, 
különböző módszertanokban már jártas kollégától kaphat segítséget, iránymutatást, míg a 
témavezető ezáltal gyorsabban halad a tanulmányok készítésével, rendszerezettebbé és 
strukturáltabbá válik a munkája. Lektori vélemények elkészítésével segítjük a színvonalasabb 
publikációk megjelentetését, valamint a klasszikus konzulensi tanácsadással a fellelhető 
forrásokra, adatbázisokra, konferenciákra és publikációs lehetőségekre vonatkozóan. A 
pénzügyi források függvényében támogatjuk őket, hogy minél több hazai és nemzetközi 
konferencián vehessenek részt. 

I.3.4 A doktoranduszok számára tanulmányi, tudományos/művészeti kérdések és szociális 
nehézségek esetén rendelkezésre álló támogatások illeszkednek az igényekhez, biztosítják 
az inkluzivitást és az esélyegyenlőséget. 

  
A nem tanórai jellegű kreditértékek beszámítására eddig nem érkezett kérelem a hallgatóktól. 
Amennyiben érkezne, akkor megvizsgálnánk, hogy milyen mértékben fejlesztik a hallgatók 
elvárt kompetenciáit és ennek függvényében döntenénk az elfogadásról/elutasításról. Az 
adminisztratív személyzet nem egyenszilárdságú abban a tekintetben, hogy mennyire képes 
az idegen nyelvű doktoranduszok számára a magyar nyelvűekkel azonos szintű 
szolgáltatásokat nyújtani. A különbségek eltüntetése érdekében az adminisztratív személyzet 
számára angol nyelvtanfolyamot szerveztünk, illetve az Erasmus mobilitási programokban is 
bátorítjuk a részvételüket. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók számára 
kiépítettük és folyamatosan működtetjük a mentori rendszert, tehetséggondozási és karrier-
tanácsadási segítséget biztosítunk számukra az un. Business Club rendezvénysorozat 
segítségével. 
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„A Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzata” 
szabályozza a fogyatékkal élők mindennapjait, és támogatását a Miskolci Egyetemen. A 
Miskolci Egyetemen fogyatékosügyi koordinátor, illetve kari fogyatékosügyi koordinátorok 
segítik a fogyatékossággal érkező hallgatók beilleszkedését, napi feladatainak ellátást. Az 
Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint az oktatásfejlesztésért felelős rektorhelyettes felügyeli 
mindenki munkáját. A fogyatékos hallgatók több irányú segítséget találhatnak az egyetemen.  

- megfelelő papírok bemutatása után a fogyatékos hallgató, ha igényli plusz időt vehet 
igénybe a számonkéréseknél, vagy más jellegű segítségben részesülhet. 

- a fogyatékossággal élő hallgatók számára egy zárt levelezőlista működik az információk 
gyors és pontos áramoltatása érdekében. 

- igény esetén beszélgetős - ismerkedős találkozókat szerveznek. 
- az épületek között és épületen belül biztosított az akadálymentes közlekedés a 

kerekesszékes hallgatók számára.   
- létezik kifejezetten fogyatékossággal élő hallgatók számára kialakított, számítógéppel 

is ellátott pihenőszoba.  
- ERASMUS ösztöndíjra kiegészítő támogatásban részesülhetnek. 
- igény esetén hallgatói segítséget is igénybe vehetnek a fogyatékos hallgatók. A 

támogató hallgatókkal az egyetem szerződést köt, és díjazásban részesülnek. 
Feladataik, hogy segítsék beteg társaik eligazodását az épületek között, tárgyfelvételt, 
ügyintézést.  

- bármely észrevétel esetén kereshetik a kari vagy egyetemi fogyatékosügyi 
koordinátorokat.  

 

I.3.5 A doktori iskolával kapcsolatos minden lényeges információ (szabályzatok, eljárások, 
határozatok, védési és egyéb információk, témakiírások, a fokozatot szerzettek értekezései) 
nyilvános, naprakész, és (legalább az intézmény honlapjáról és az ODT-adatbázisból 
kiindulva) könnyen megtalálható. 

  
A doktori iskolával kapcsolatos legfontosabb információk a Miskolci Egyetem honlapján 
elérhetőek. A honlapon az alábbi információk jelennek meg: 

- Szabályzatok: egyetemi doktori szabályzat, a doktori iskola működési szabályzata, 
- Jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok, 
- Doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó dokumentumok. 

Az információk a Miskolci Egyetem valamennyi doktori iskolájára vonatkozóan egységes 
rendszerben állnak rendelkezésre. A doktori iskola működési szabályzata az egyetemi doktori 
szabályzat mellékletét képezi, s annak keretein belül konkretizálja a doktori iskolára vonatkozó 
szabályokat.  
A doktori iskola képzésével kapcsolatos információk a Gazdaságtudományi Kar honlapján belül 
érhetőek el magyar és angol nyelven. 
A doktori hallgatók informálásának másik fontos eszköze az e-mail. Az aktuális és 
folyamatosan beérkező információkat elektronikus levélben juttatjuk el a hallgatóknak.  
Az egyes tantárgyakkal kapcsolatos információk a Neptun rendszeren keresztül jutnak el a 
doktoranduszokhoz. A vizsgákra való jelentkezés és a vizsgaeredmények a Neptun 
rendszerben jelennek meg. 
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I.3.6 A doktoranduszokat bevonják az intézményben végzett oktatási tevékenységekbe. 
 
A magyar doktorandusz hallgatók a doktoranduszi évek elején már részt vesznek 
szemináriumok tartásában (emellett folyamatosan hospitálják az idősebb kollégákat, legalább 
félévente egy tárgyat hallgatnak végig ebben a formában). Később már – eseti jelleggel – egy-
egy előadást is megtartanak, melyet valamely idősebb kolléga hospitál. Folyamatos 
visszajelzésekkel segítjük őket az előadásmód fejlesztésében. Az előadók a gyakorlati 
anyagokat a rendelkezésükre bocsátják, ám esetenként részt vesznek a 
tananyagfejlesztésben, gyakorlati anyagok kidolgozásában, aktualizálásában. Számukra új 
tárgy esetében részt vesznek/vehetnek a tárgy előadásain, illetve a tapasztaltabb kollégák 
által vezetett gyakorlatokon. A doktoranduszok továbbá segítenek a hallgatókkal való 
kapcsolattartásban, a tananyag frissítésében, új szemléltető anyagok felkutatásában, a 
vizsgáztatásban, valamint felzárkóztató kurzusok tartásában. A doktoranduszok által 
megtartott órákról jellemzően pozitív visszajelzések érkeznek. 
A külföldi doktorandusz hallgatók bevonása hasonló módon történik, de értelemszerűen őket 
az idegen nyelvű órák tartásába tudjuk bevonni, és jóval kevesebb alkalmat érint, mint a 
magyar doktoranduszok bevonása. A külföldi hallgatókat az MBA képzésen tartott angol 
nyelvű tárgyak kapcsán vonjuk be az oktatásba, jellemzően egyetlen előadás/gyakorlat 
erejéig. Ezen az előadáson a tárgyjegyző is részt vesz megfigyelőként, és óra után tanácsokkal 
látja el a hallgatót. Rendszeres óratartást ezidáig nem vártunk el a hallgatóktól. 
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I.4 Tanulás, tanítás és kutatási/művészeti tevékenységek 

I.4.1 A felvételi eljárás és a felvételi követelmények egyértelműen rögzítettek. 
  
A felvételi követelményeket a Doktori Iskola Működési Szabályzata tartalmazza, amely leírja a 
megszerezhető maximális pontszámot, és a felvételhez szükséges követelményeket, 
tartalmazza az egyes felvételin szereplő dimenziók pontértékeit (szakmai intelligencia: max. 
35 pont, kutatómunkára való alkalmasság: 35 pont, nyelvismeret: 20 pont, szakcikk és egyéb 
(pl. TDK) elismerhető tudományos tevékenység: 10 pont. Emellett tartalmazza a kutatási terv 
javasolt felépítését, és a felvételi eljárás menetét.  
Emellett minden év áprilisában (az intézményi felhívás megjelenése után) a Doktori Iskola 
titkára frissíti a magyar és angol nyelvű felvételi tájékoztató anyagot, amely felkerül a Doktori 
Iskola honlapjára. Ez tartalmazza a felvételi követelményeket, a választható tématerületeket, 
főbb határidőket és az eljárás menetét. 
A doktoranduszok az elérhető és élő témakiírásokról a doktori.hu adatbázisában szerezhetnek 
tudomást, ahol a Doktori Iskola folyamatosan frissíti az elérhető felhívásokat. 
Az egyéni felkészüléssel a képzésbe jelentkező hallgatók esetében a Doktori Iskola Működési 
Szabályzata tartalmazza a fő szabályokat, a belépéshez szükséges minimum 90 kredit 
lehetséges összetételét valamint a számukra érvényes határidőket és a komplex vizsga 
menetrendjét. 
A kredit átvétel és kreditelismerés elsődlegesen a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozik. 
A hallgató kérelmezi korábbi képzésében, vagy másik intézményben szerzett tárgyainak 
elismerését a vonatkozó tárgy leírásával együtt, és elsődlegesen a Tanulmányi Bizottság dönt 
a kreditek befogadásáról, és továbbítja elfogadásra a Doktori Tanács irányába. 
 

I.4.2 A képzés szakmai tartalma és felépítése, az alkalmazott oktatási és tanulástámogatási 
módszerek korszerűek, megfelelnek a szakmai és tudományos/művészeti elvárásoknak, és 
alkalmasak a kitűzött tanulási eredmények elérésére. A témavezetők és doktoranduszok 
közötti kapcsolattartás intenzitása megfelelő. A képzési folyamat alkalmas arra, hogy annak 
során a doktoranduszok elsajátítsák a tudományos/művészeti módszerek alkalmazását, 
értékelhető tudományos/művészeti eredményhez jussanak, és erről bizonyosságot 
tegyenek. 

  
A tárgy tematikájának összeállításánál törekszünk olyan korszerű elemzési módszereket 
beépíteni a tananyagba, melyek általánosan alkalmazhatóak a különböző témájú 
kutatásoknál. A tematika összeállításánál lehetőséget biztosítunk az egyéni kutatások 
elemzési lehetőségeinek a bemutatására, és konzultálására. A cél, hogy az elmélet és 
gyakorlat szerves egységet alkosson.  
Példa 1. Az Economic Theory és Public Economics tárgyak esetén az elemzési keretek alapjait 
mutatja be a tantárgy, vagyis azt, hogy miként lehet eljutni konkrét makrogazdasági 
kérdésektől a hipotézisekig, a gazdasági modellig, ill. annak tesztelése révén miként 
értelmezhető egy elmélet leíró, magyarázó és prediktív ereje. A kurzusok során a hallgatók 
konkrét példák és esetek feldolgozása révén a modellek kritikáit is megmutatják és 
megvitatják, ami révén fejlődik a kritikai érzékük és a vitakészségük. 
Példa 2. Pénzügytan: A hallgatóknak egy pénzügyi tudományos vitát kell feldolgozniuk. A két 
ellentétes véleményt kell interpretálniuk, valamint a témában kell kutatniuk empirikus 
tanulmányok után. Van 10 darab téma, ebből szabadon választhatnak a hallgatók (egy 
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kurzusban egy témát csak egy személy dolgozhat fel), de konzultáció után ők is ajánlhatnak 
témákat. Országok makrogazdasági teljesítményét kell elemezniük a hallgatóknak a Polak-
modell alaján bechmark országgal összehasonlítva. Ők választhatják meg a kiválasztott 
országok és a benchmarkját – a tanárral konzultálva.  
Példa 3. A Vállalti gazdaságtan tananyaga a diszciplína tudományos problémáit dolgozza fel. 
Az ismeret-átadás mellett fejleszti a tudományos kérdésekben való eligazodási készségeket. 
A házi feladatok kidolgozása során minden hallgató támaszkodhat a saját kutatási területén 
szerzett tudományos tapasztalatokra. 
Doktoranduszok panaszkezelése: Az alacsony létszám miatt a minőségbiztosítás 
hagyományos elemei (oktatói és kurzusértékelés) kevéssé használhatók, de az órák során 
törekszünk nyílt, partneri viszony kialakítására.  Általánosan érvényes, hogy komolyan vesszük 
a hallgatóink építő szándékú észrevételeit, még akkor is, ha azok kritikai jellegűek. Minden 
kurzus végén megkérdezzük, hogy mi volt a véleményük a tárgyról, és ha módunkban áll, 
akkor igyekszünk figyelembe venni a javaslatokat. Ha valaki nehézségbe ütközik a 
feladatmegoldás során, bármikor bejöhet a konzultációs időben, vagy e-mailes egyeztetés 
után megbeszélhetők a problémák. Általában nincs panasz, de ha lenne, akkor odafigyeléssel, 
empátiával és érzékelhető tenni akarással orvosolható. 
Oktatásmódszertani felkészültség fejlesztése: Szakirodalom tanulmányozásával. Külföldi, 
hazai konferenciákon szerzett tapasztalatok segítségével. Hasonló tematikájú online kurzusok 
követése, ill. angol lektor segítségével. Tudományos testületek tagjaiként a tudományos élet 
szereplőivel való tapasztalatcsere útján. A foglalkozásokon való részvétel tapasztalati úton 
fejleszti az oktatás-módszertani felkészültséget is. 
Digitális technológia nyújtotta lehetőségek használata: Online elérhető elemző eszközök, 
anyagok és adatbázisok módszeres felkutatása, amibe a hallgatókat is bevonjuk. A hallgatókkal 
való kapcsolattartás akár több csatornán is megvalósulhat: Neptun, e-mail, messenger, 
facebook. Az interneten kell adatokat és tudományos cikkeket gyűjteniük, használva például 
az Eurostat, Világbank, IMF, és ECB adatbázisait, valamint a Google Tudós és SSRN publikációs 
adatbázist. 
Kölcsönös tisztelet érvényesülése: A kontaktórák során a hallgatók bizonyos témákból előre 
felkészülnek, amit aztán az oktatóval és egymás közt megvitatnak. Az oktatók a leendő kollégát 
látják minden hallgatóban, és tiszteletben tartják személyes kéréseiket. Alkalmazott 
alapelvek: közvetlenség, odafigyelés, empátia, segítőkészség. 

I.4.3 A doktoranduszok nemzetközi konferenciákon, részképzésben, mobilitásban való 
részvételét a doktori iskola tanulmányi kötelezettségeikbe beleszámítja. A doktori képzés 
során biztosított az idegen nyelvű kurzusokon való részvétel lehetősége és a nemzetközi 
oktatók és hallgatók jelenléte. 

  
A doktoranduszok tudományos tevékenységét a Doktori Iskola több csatornán keresztül is 
támogatja. Egyrészt a magyar és külföldi hallgatók esetében lehetőség van idegen nyelvű 
tárgyak felvételére, amelyet a felkészült oktatói háttér tud biztosítani. Emellett a hallgatóknak 
lehetősége van külföldi hallgatói mobilitásban való részvételre, az Erasmus és Campus Mundi 
programokon keresztül, valamint idegen nyelvű nyári egyetemeken is részt vehetnek. Ezek 
eredményei a kutatási kreditekbe és a publikációs teljesítés során beszámíthatók a tanulmányi 
kötelezettségekbe.  
A doktoranduszok számára biztosított a nemzetközi konferenciákon való megjelenés, ezek 
finanszírozási kérdései általában projektek segítségével biztosítottak. 
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Az elmúlt 2014-2019-es időszakban az alábbi országokból érkeztek a Doktori Iskolába az 
Stipendium Hungaricum keretében érkező, külföldi hallgatók: 
 

 
SH hallgatók küldő országai (2014-2019) 

(forrás: saját szerkesztés) 
 
A külföldi hallgatók tudományos eredményeit a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi 
Titkárság fogja össze. 
Az IFT 2.4.3. pontjában megfogalmazott nemzetköziesítés érdekében az angol nyelvű képzés 
szakmai tartalmának fejlesztése folyamatok, a témavezetők kiválasztása a speciális 
igényeknek megfelelő. Indokolt esetben kettős, vagy társ-témavezetés működik.  
 

I.4.4 A doktori iskola vizsgáztatásra és értékelésre vonatkozó szabályai és eljárásai 
alkalmasak a tanulási eredmények elérésének értékelésére. A doktoranduszi teljesítmény 
értékelésének és a komplex vizsgák lebonyolításának módja szakmailag megfelelő, 
átlátható, az értékelés pártatlansága biztosított. 
 
Az egyes tárgyak vizsgakövetelményeit a doktori iskola tanterve rögzíti. Alapelv, hogy a 
kötelező tárgyak kollokviummal, a választható tárgyak beszámolóval zárulnak. 
A tárgyak oktatásának megkezdésekor a hallgatók írásbeli tájékoztatót kapnak, amely rögzíti 
a tárgy témaköreit, az előadások és gyakorlatok témáját, az évközi és félév végi számonkérés 
módját, a feldolgozandó kötelező és ajánlott irodalmakat.  
A komplex vizsga lebonyolításának módját a doktori iskola működési szabályzata rögzíti. A 
doktori iskola tanácsa évente értékeli a komplex vizsgák és döntéseket hoz a vizsgáztatás 
módjának fejlesztésére. A komplex vizsga bizottsági tagjait, valamint a disszertációk védési 
bizottságának összetételét a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá.  A komplex vizsga bizottsági 
tagjainak, valamint a disszertációk védési bizottsága tagjainak egyharmada az egyetemmel 
munkaviszonyban nem álló külső oktató kell, hogy legyen. 
A disszertációk értékelésére vonatkozó visszajelzés a doktoranduszoktól nem érkezett az 
önértékelés által lefedett időszakban. 
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A fokozatszerzésben egyéni felkészüléssel részt vevők komplex vizsgájára és disszertáció 
védésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a szervezett képzésben résztvevőkre. 
Felkészülésüket a kijelölt témavezetők segítik.  
A doktoranduszok a vizsgáztatással kapcsolatban fellebbezési lehetőséggel élhetnek. A 
fellebbezést a Doktori Iskola Tanácsához kell benyújtani. Fellebbezés az önértékelés által 
lefedett időszakban nem fordult elő.  
 

I.4.5 A doktori iskola elősegíti a doktoranduszok felsőoktatási oktatói/kutatói orientációját, 
foglalkoztathatóságát és aktív állampolgári szerepvállalását. 

  
A Kar az oktatói és kutatói utánpótlás elemeit a humán erőforrás tervében fogalmazza meg, 
amelynek domináns bázisa a phd képzés. 
Értékek, értékrendi kérdések szerves részét képezik az oktatóinak és doktorandusz hallgatóink 
magatartásának és viselkedésmódjának. Ennek egyik alapjai a selmeci diákhagyomány. A 
szellemi kulturális örökség részévé választották a "Selmeci diákhagyományokat". Ez az 
örökség-elem 2014-ben kerül fel az UNESCO szellemi kulturális örökség magyar listájára 
(http://www.szellemiorokseg.hu/). A GTK hallgató körében a selmeci hagyományok tovább 
élnek, ennek ékes példája, hogy a korábban gazdász egyenviseletként elnevezett egyenruha 
immár jogosult egyéni megnevezésre, aurum néven. 
E közösségformáló és közösségépítő „eszköz” mellett hallgatóink több lépésben ismerik meg 
az oktató, kutatói életpályát. 
Az oktatói életpálya megismerésére szolgál a képzési programba integrált oktatási 
tevékenység. Ennek formáját, részleteit az I.3.6. rész tartalmazza. 
A kutatói pálya megismertetésének főbb módjai az alábbiak: 

 képzési programba illesztett kutatási tevékenység, 
 kari kutatóműhelyek, 
 pályázati programokhoz kapcsolódó kutatások. A doktoranduszokat bevonjuk a 

Társadalomtudományi Kiválósági Központ keretében folyó kutatásokba. EFOP 3.6.1. és 
3.6.2. pályázatok: pl. társadalmi innováció, smart city, regionális fejlődési pályák.  

Az első pont elsősorban az önálló kutatómunka jellemzőivel ismerteti meg a hallgatót. A másik 
két esetben a hallgató egy kutatócsoport részese, azaz el tudja sajátítani többek között a közös 
gondolkodás, a mások véleményének megismerésének képességét. (Vö. MKKR 8. szint – I.2.6. 
rész.) 
A Gazdaságtudományi Kar egyik kiemelt kutatási területe a társadalmi innováció. A Miskolci 
Egyetem több olyan pályázatot is elnyert az elmúlt években, amelyek a társadalmi innováció 
mérésére, generálására, jó gyakorlatok gyűjtésére és adaptálására irányulnak. Mindez 
egyúttal azt is jelenti, hogy ezen pályázatokban részt vevő oktatók, kutatók, phd hallgatók a 
szakmai megvalósító szerepen kívül részesei a helyi gazdaságfejlesztésnek, a társadalmi 
kihívásoknak, illetve a Miskolci Egyetem stratégiájában is megfogalmazott 3. missziónak. Ezt 
tekintjük a végzettek régióban tartása egyik eszközének. 
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I.4.6 A doktori képzés során lehetőség van a kapcsolattartásra és együttműködésre (pl. 
közös publikálás) a doktoranduszok és az adott intézményben, illetve azon kívül működő 
oktatók/kutatók/művészeti tevékenységet végzők között. 

  
A kapcsolattartás és az együttműködés keretei részben személy részben pedig szervezeti 
egység függőek. A hallgatók bekapcsolódhatnak a kutatóműhelyi, a kari és intézeti kutatások 
mellett a területi akadémiai szak- és munkabizottságok (MTA-MAB) munkájába, illetve a 
társintézményekkel folyatatott közös kutatásokba. 
Az egyetem által elnyert EFOP 3.6.1, illetve az EFOP 3.6.2 pályázatok kiemelt célja a hazai és 
nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, erősítése. Valamennyi érintett pályázatban 
doktoranduszok is tevékenyen részt vesznek a szakmai megvalósításban. Kutatási 
eredményeiket rendszeresen bemutatják hazai és nemzetközi fórumokon. Az elmúlt három 
évben közel száz témavezető és témavezetett által készített tudományos közlemény született 
meg. 
Jelen pillanatban több mint 50 partnerintézménnyel van szerződéses kapcsolatunk (Erasmus 
szerződések és együttműködési megállapodások (Memorandum of Understanding)), melyek 
része a tudományos együttműködés is. A doktorandusz hallgatók nemzetközi publikációs 
tevékenységének intenzifikálása érdekében nemzetközi konferenciákat szervezünk (pl. 
Lillafüredi konferencia, Nagyváradi Egyetemmel közösen szervezett PhD konferencia).  A 
Miskolci Egyetem nemzetköziesítésének erősítése érdekében növeltük a vendégoktató 
külföldi professzorok számát. A doktorandusz hallgatók számára is elérhetők az Erasmus 
mobilitási programok, amelyekben való részvételük fontosságát folyamatosan hangsúlyozzuk 
számukra is (kapcsolatépítés, közös publikációk lehetősége). 
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I.5 A doktoranduszok tudományos/művészeti és munkaerőpiaci 
teljesítménye 

I.5.1 A beiratkozott doktoranduszok fokozatszerzési aránya eléri a doktori iskola 
minőségcéljaiban meghatározott szintet. 

  
Az elmúlt bő 15 évben több mint 330 fő nyert felvételt a Doktori Iskolába, azonban ugyanezen 
időszak alatt csak mintegy 180-an szereztek abszolutóriumot, és csupán 85 PhD fokozat 
megvédésére került sor. A fentieknek megfelelően kiemelt feladat a PhD hallgatók körében 
érzékelhető lemorzsolódás csökkentése. Tapasztalataink szerint több tényező is 
hozzájárulhatott ehhez: 

A hallgatói lemorzsolódás potenciális okai 
intézményi tényezők: 

 alacsony ösztöndíjak,  
 tájékoztatási programok,  
 mintatanterv kialakítása, a 

tantárgyak száma. 

attitűdök, szándékok és a pszichológiai 
folyamatok: 

 az érdektelenség,  
 motiváció hiánya, 
 munkahelyi leterheltség,  
 stressz,  
 kitartás hiánya, 
 családi okok. 

akadémiai tényezők: 
 korlátozott egyetemi erőforrások. 

szociális tényezők: 
 tanulás melletti munkavégzés,  
 családi kötelezettségek,  
 pénzügyi helyzet,  
 alacsony társadalmi és gazdasági 

státusz. 
(forrás: saját szerkesztés) 

 

Doktori Iskola intézkedése 

A Doktori Iskola pontosította a Működési szabályzatának (DI-MSZ) azon elemeit, amelyek a 
probléma megoldását célozzák, ill. hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez: 

 
DI-MSZ 2§ (2) A doktori képzés szerepe: 

 Doktori képzésünkben fokozottan érvényesíteni kívánjuk az interdiszciplináris 
megközelítést, s ennek érvényesítése érdekében fejlesztjük együttműködésünket más 
karok képzéseivel, illetve azok oktatóival. 

 A gyakorlati pályára való felkészítés igényeinek kielégítése érdekében nagyszámú 
vállalati – gyakorlati problémát építünk be a PhD tantárgyak anyagaiba. 
 

DI-MSZ 2§ (3) A Doktori Iskola nemzetközi kapcsolat-rendszerében fejlesztése: 
 A doktori képzésre felhasználható anyagi forrásoktól függően lehetőséget biztosítunk 

doktoranduszaink számára nemzetközi szakmai konferenciákon, workshop-okon való 
részvételre, ami elősegíti a nemzetközi szakmai közösséghez tartozást, fejleszti a 
nyelvtudás szintjét, s hozzájárul az idegen nyelvű, külföldön megjelenő folyóiratokban 
megjelenő publikációk számának gyarapodásához.  
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DI-MSZ 8§ A Doktori Iskola publikációs gyakorlata 
A Doktori Iskola több formában segíti a PhD hallgatók publikációs tevékenységét: 

 kari tudományos közlemények kiadásával,  
 kari konferenciák előadásainak kiadásával, 
 a Miskolci Egyetem által szervezett Nemzetközi PhD-konferencián való részvétel 

támogatásával, 
 a tudományos vezetők közös publikációkkal, a jegyzett folyóiratokban való 

elhelyezéssel segítik, 
 önálló tanulmányok megjelentetésének anyagi támogatásával. 

 
DI-MSZ 9§ A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszere 
Az elért eredmények megőrzése, és a minőség fokozása érdekében a Doktori Iskola: 

 az egyéni tanrend szerinti szervezett képzésre jelentkezők esetén 2 év 
munkatapasztalatot követel meg (ha a munkahelyen a rendszeres kutatómunka 
feltételei nem biztosítottak), amivel a frissen végzett mesterhallgatók doktori 
lemorzsolódását kívánja csökkenteni; 

 a Gazdaságtudományi Karral együttműködve folyamatos kurzusértékeléseket végez, 
hogy a hallgatók visszajelzései alapján javítani lehessen az oktatási módszereken és a 
tananyagokon, 

 a tantárgyak tematikáit, a teljesítésükhöz szükséges követelményeket rendszeresen 
áttekinti, és azokat honlapján közzéteszi, 

 a Gazdaságtudományi Karral együttműködve évi rendszerességgel nyomon követi és 
ellenőrzi oktatói és témavezetői publikációs tevékenységét, 

 a témakiírásokat minden év elején áttekinti, és megvizsgálja, hogy a témakiírás 
benyújtójának elmúlt ötévi, adott kutatási témához kapcsolható publikációs 
teljesítménye meghaladja-e a fokozatszerzés publikációs követelményeit, 

 az eljárás elindításának feltételéül tekintélyes folyóiratban megjelent publikációt ír elő, 
hogy biztosított legyen, a jelölt eredményeit a hazai és nemzetközi szakmai közösség 
újszerűnek és értékesnek fogadja el. 

 
DI-MSZ 3. számú melléklet: PhD hallgatók toborzása   

 A Doktori Iskola hallgatói utánpótlása szempontjából fontos merítési bázisnak tekintjük 
a Tudományos Diákköröket és a szakkollégiumokat. A mesterszintű képzésben oktató 
kollégáknak aktív szerepet kell játszani a tehetséges hallgatók kiválasztásában, a TDK 
munkába való bekapcsolásukban, s a tudományos kutatási és egyetemi (főiskolai) 
oktatói pálya népszerűsítésében. 

 Doktorandusz fórumok szervezése, amelyeken a hallgatók előadást tartanak kutatási 
témájukról, s azokat – oktatói irányítás mellett – megvitatják a több doktorandusszal. 
 

DI-MSZ 3. számú melléklet: A disszertáció tervezet tartalma és védése 
A TDT a disszertációk színvonalának emelése szempontjából néhány évvel ezelőtt külön 
módszertani értékelést vezetett be a tervezetek védési folyamata keretében.  
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További intézkedések a PhD hallgatók lemorzsolódásának csökkentése érdekében, 
összhangban az IFT M2.10. pontjával: 

 
 Kommunikáció erősítése: több konzultációs lehetőség biztosítása mind az oktató, mind 

a témavezető részéről a hallgatók számára. 
 Kurzusértékelések folytatása a PhD tanterv tárgyai keretében is. 
 Statisztikai módszerek alkalmazásának hangsúlyozása valamennyi releváns PhD tárgy 

beszámolója kapcsán (SPSS, ökonometriai szoftverek alkalmazásának ismerete) 
 Kutatásmódszertani kurzus képzésbe integrálása mind a magyar, mind az angol 

tantervben kötelező tárgyként. 
 Együttműködés erősítése a doktorandusz hallgatók és a Hantos Elemér Közgazdász 

Szakkollégium hallgatói között. 
 Gazdaságtudományi Kar kétévente megrendezett kari konferenciáján angol nyelvű 

doktorandusz szekció rendezése, amely az idegen nyelvű publikációs készséget 
hivatott fejleszteni. 

 Komplex vizsga szabályainak áttekintése, a részletek kidolgozása, és a hallgatók 
tájékoztatása (áttekintve a best practice megoldásokat). Ez abban segítheti a hallgatók 
előrehaladását, és erősítheti motiváltságukat, hogy előre rögzített szabályrendszerrel 
kalkulálhatnak, és lehetőség van a feladatok és követelmények előre tervezésére. 

 Publikációs követelmények naprakészen tartása, amely folyamatos kalkulációt tesz 
lehetővé a hallgatók számára az előrehaladás nyomon követésére, és a még 
abszolutóriumhoz szükséges kreditek kiszámítására. 

 

I.5.2 A doktoranduszok aktívan részt vesznek hazai és nemzetközi tudományos/művészeti 
együttműködésekben, tevékenységekben és rendezvényeken. 

  
Hazai konferenciarészvételek száma 
 

 
Belföldi konferenciarészvételek száma 

(forrás: saját szerkesztés) 
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A hazai konferenciarészvételek között legnagyobb számmal (27 db) Miskolci konferenciák 
szerepelnek, ugyanakkor emellett Budapest esetében 8, míg Pécs esetében 6 konferencia 
részvételnél tartanak a doktoranduszok. Ezt követően Debrecen és Szeged következik 5-5 
előadással, majd Gödöllő, Győr és Kecskemét 2-2, végül Nyíregyháza, Veszprém és Békéscsaba 
1-1 részvétellel. 
 
Nemzetközi konferenciarészvételek száma 
 

 
Külföldi konferenciarészvételek száma 

(forrás: saját szerkesztés) 
 

A doktoranduszok esetében a külföldi konferencia részvételek is népszerűek, elsősorban a 
környező országok a fő desztinációk, de egyes esetekben távolabbi utakról is beszélhetünk. A 
teljesség igénye nélkül néhány úti cél: Frankfurt, Ostrava, Lisszabon, Marrakesh, Toronto és 
Thesszaloniki. 
 
Tapasztalatok 
 
A doktoranduszok beszámolói alapján a konferencia részvételek legfőbb hozadékai: Pozitív 
visszajelzések az előadásokkal kapcsolatban, és potenciális együttműködési lehetőségek. 
Lehetőségük volt a tapasztalatok cseréjére, és tapasztalt kollégák véleményét hallgatva 
ismeretek szerzésére. A konferenciákon megtapasztalhatták, hogy más országok kutatói, 
előadói milyen módon tartanak előadást, volt lehetőség számukra eddig idegen szemléletű és 
témájú előadásokat meghallgatni. Kiváló kapcsolatépítési lehetőségnek bizonyultak ezek a 
rendezvények, számos szakirodalmi javaslathoz jutottak, amelyek segítik kutatásukat. A 
konferenciákon való részvétel és előadás prezentálása magyar és angol nyelven egyaránt 
hozzájárult ahhoz, hogy előadási tapasztalataikat egy másik nyelven is tovább tudják 
mélyíteni, illetve a nemzetközi szakirodalomban is szélesebb körű ismereteket és áttekintést 
szerezhessenek. 
Néhány kiemelt vélemény: „I always feel and want to be part of a scientific community where 
global and current issues on sciences are the center of attraction.” és „The academic 



Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola Önértékelése, [2019] 

 
  28 

atmosphere that I experienced stimulated my potential and helped me to improve my 
academic writing and the quality of my scientific work.” 
 

I.5.3 A doktoranduszok disszertációi és publikációs/művészeti tevékenysége eléri a doktori 
iskola minőségcéljaiban meghatározott szintet. 

  
A disszertációk színvonala egészében véve megfelel a követelményeknek. Ez nem jelenti azt 
azonban, hogy maradéktalanul elégedettek lehetünk azok színvonalával. Sikertelen védés nem 
volt a beszámolási időszakban, ami azt mutatja, hogy a formális követelményeknek eleget 
tettek a benyújtott értekezések.  A színvonal lehetett volna magasabb is, különösen a 
kutatásmódszertani megalapozottság szempontjából.  Ez felhívja a figyelmet a 
kutatásmódszertani képzés fejlesztésének szükségességére. A doktoranduszok a képzés 2. 
szemeszterében teljesítik a kutatásmódszertan tárgyat, így mire eljutnak a disszertáció 
megírásához, addigra elhalványulnak ezek az ismeretek. Folytatni kell azt a néhány évvel 
ezelőtt elkezdett gyakorlatot, hogy a disszertáció-tervezeteket külön módszertani bírálónak 
adjuk ki, aki módszertani szempontból mond véleményt a tervezetről. A disszertáció 
véglegesítésekor még van lehetőség a módszertani megalapozottság javítására. 
A PhD fokozat megszerzéséhez feltételként írja elő a doktori iskola szabályzata a legalább két 
idegen nyelvű publikáció meglétét. Az idegen nyelvű publikációk többnyire konferencia-
előadások írásos változatai. Kevés a külföldi folyóiratban megjelenő cikk, különösen a Q1-Q4 
minősítésű folyóiratokban. Témavezetőinknek fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy 
segítsék doktoranduszaik külföldi publikálását.  
 

I.5.4 A doktoranduszok további szakmai életútja eléri a doktori iskola által elvárt szintet. 
  
A Miskolci Egyetem minőségbiztosítási rendszerében a végzettek életútjának követésére a 
Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) szolgál. A DPR vizsgálatok végzettekre vonatkozó 
felmérései online kérdőív segítségével egy-, három- és ötévente zajlanak. (DPR A, DPR B, DPR 
C) A megkeresés adatbázisát itt a Neptun-rendszer adatai mellett az Alumni portál adatbázisa 
szolgáltatja. A felmérések eredményeinek elemzését egyetemi szinten a Minőségbiztosítási 
Csoport, kari szinten pedig az érintett szervezeti egységek minőségbiztosításért felelős tagjai 
végzik. A doktori képzés esetében az a módszer napjainkban azonban több problémát, 
megoldandó kérdést is felvet: 

 kis számú a sokaság – azaz kevés hallgató végez, 
 alacsony a válaszadási hajlandóság, 
 a külföldi hallgatók arányának növekedése hogyan fog hatni a válaszadási 

hajlandóságra. 
A fenti problémákra adott válaszokat, megoldási javaslatainkat (nyitott kérdések; nem csak a 
végzett, hanem a lemorzsolódó hallgatók megkérdezése (DPR D), fókuszcsoportos 
beszélgetések) az I.2.5 részben ismertettük. 
A mérési problémák ellenére – részben az MTM alapján, részben informális csatornákon 
keresztül – tudjuk követni a végzett hallgatóink további pályáját. A fokozatot szerzett 
hallgatóink jellemzően a felsőoktatásban dolgoznak, vagy olyan gyakorló vállalati 
szakemberek, akik vezetői, felsővezetői pozíciót töltenek be. 
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II. Mellékletek 
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II.1 melléklet: A doktori iskola törzstagjainak rektor által hitelesített 
listája 

 

N y i l a t k o z a t 

Igazolom, hogy az alább felsorolt személyek a Miskolci Egyetem Hantos Elemér Gazdálkodás- 
és Regionális Tudományi Doktori Iskolájának törzstagjai*, akik megfelelnek a doktori 
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 
kormányrendelet 2. § (3)-(5) bekezdésében és 3. §-ban rögzített feltételeknek. 

 
Név Tudományág** Munkakör*** Törzstagság 

kezdete 
Törzstagság várható 

vége**** 

Balaton Károly Gazdálkodás és 
szervezés tudományok 

egyetemi tanár 2015 2021.02.25. 

Benedek József Regionális tudományok egyetemi tanár 2013. 2039.08.16. 

Kocziszky György Regionális tudományok professzor 
emeritus 

2007. nem releváns 

Kovács Levente Gazdálkodás és 
szervezés tudományok 

egyetemi 
oktató/kutató 

2018. 2031. 11.14. 

Nagy Szabolcs Gazdálkodás és 
szervezés tudományok 

egyetemi 
oktató/kutató 

új törzstagként 
jelölve 

2038. 04.01. 

Nagy Zoltán  Gazdálkodás és 
szervezés tudományok 

egyetemi 
oktató/kutató 

új törzstagként 
jelölve 

2031.02.15. 

Pál Tibor Gazdálkodás és 
szervezés tudományok 

egyetemi tanár 2011. 2026.08.22. 

Piskóti István Gazdálkodás és 
szervezés tudományok 

egyetemi tanár 2011. 2030.06.14. 

Sikos T. Tamás Regionális tudományok egyetemi tanár 2017. 2023.06.03. 

Veresné Somosi 
Mariann 

Gazdálkodás és 
szervezés tudományok 

egyetemi tanár 2013. 2030.10.21. 

 
* Újonnan létesítendő doktori iskola esetében: leendő 
** Több tudományágban működő doktori iskola esetén 
*** Kérjük, az alábbi munkakörök egyikét jelölje meg: 

- Egyetemi tanár 
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- Egyetemi oktató/kutató 
- Professor emeritus/emerita 
- Kutatóintézetben foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor 

**** Határozatlan idejű szerződés esetén az a dátum, ameddig az érintett a jelenlegi 
munkakört betöltheti, pl. egyetemi tanár esetében a 70. életév. Határozott idejű szerződés 
esetén a munkaviszony szerződés szerinti vége. 
 
 
 
Dátum: 2019. november 25.      

……………………………… 
<rektor aláírása> 

Prof. Dr. Torma András 
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II.2 melléklet: A munkáltatói jogok gyakorlójának nyilatkozata a 
doktori iskola vezetőjének foglalkoztatásáról 

(Csak újonnan létesítendő doktori iskola esetén) 

 

Nem releváns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: ……………….      ……………………………… 

<munkáltatói jogok gyakorlójának aláírása> 
<név> 
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II.3.1 melléklet: Külföldi részképzések és ösztöndíjak 

Kérjük, sorolja fel az utóbbi öt tanévben külföldi részképzésben részt vett, vagy kutatói 
ösztöndíjat elnyert doktoranduszok adatait (újonnan induló doktori iskola számára nem 
szükséges kitölteni): 
 

Program neve (pl. 
Erasmus, Fulbright, stb.) 

Fogadó intézmény neve, városa 

A fogadó 
intézmény-
nél töltött 

idő 

Részt vevő 
doktoran-

duszok 
száma 

Elismert 
kredit/doktorandusz 

Erasmus Universität Hildesheim, Hildesheim 2 hónap 1  
Erasmus + Babes-Bolyai University, Cluj 6 nap 3  

Erasmus + Universitá LUM Jean Monnet 
Casamassima 

4 nap 2  

Erasmus + Universitatde Girona 3 nap 4  

Erasmus + Aschaffenburg University of 
Applied Sciences 

4 nap 1  

Erasmus + 
Univerisdad Pontificia Bolivariana 
UPB 

25 nap 1 
 

Erasmus + Universidadde Cantabria 3 nap 1  
Erasmus + T.E.I. of Thessaly 4 nap 1  
Erasmus + ODISEE Univ College Brussels 4 nap 2  
Erasmus + Tampere Univ of Applied Sc 4 nap 1  

Erasmus + 
Armenian State University of 
Economics in Yerevan 

7 nap 3 
 

Erasmus + 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State  
University 

3 nap 1 
 

Erasmus + VARNA UNIVERSITY OF 
ECONOMICS 

4 nap 1  

Erasmus + University of Genova 4 nap 1  
Erasmus + UNIVERSITY OF PREŠOV 3 nap 1  

 

II.3.2 melléklet: Idegen nyelvű kurzusok (csak magyar nyelvű képzés 
esetén) 

Kérjük, sorolja fel az előző öt tanévben a doktori iskolában idegen nyelven megtartott 
(újonnan létesítendő doktori iskola esetében: az első tanévben tervezett) kurzusokat: 
 

Kurzus címe 
Kurzus 
nyelve 

Kurzus 
kredit-
száma 

Részt-
vevők 
száma 

A félévben 
meghirdetett 

kurzusok 
összkredit-

száma 

Oktató neve 

2014/15/1      
Business Marketing angol 2 1 129 Dr. Piskóti 

István 
Change Management angol 4 1 129 Dr. Kunos István 
Corporate Strategy angol 6 1 129 Dr. Fülöp Gyula 
Economic Theory angol 6 3 129 Dr. Nagy Aladár 
Intercultural Management angol 6 1 129 (üres) 
Kínai nyelv haladó 1 kínai 2 1 129 Dr. Lénárt 

Zoltán Levente 
Leadership Development angol 4 1 129 Dr. Kunos István 
SAP applications and processes   angol 4 1 129 Dr. Győrffy 

Ildikó 
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Unternehmensethik német 3 1 129 Dr. Szegedi 
Krisztina 

2014/15/2      
Coaching angol 3 7 120 Dr. Kunos István 
Corporate Strategy angol 6 6 120 Dr. Fülöp Gyula 
Economic Theory angol 6 1 120 Dr. Nagy Aladár 
Finance angol 6 12 120 Dr. Bozsik 

Sándor 
Kínai nyelv haladó 2 kínai 2 1 120 Dr. Lénárt 

Zoltán Levente 
Research Methodology angol 5 3 120 Dr. Balaton 

Károly 
Unternehmensethik német 3 1 120 Dr. Szegedi 

Krisztina 
2015/16/1      

Change Management angol 4 1 144 Dr. Kunos István 
Corporate Strategy angol 6 1 144 Dr. Fülöp Gyula 
Economic Theory angol 6 3 144 Dr. Bartha 

Zoltán 
Finance angol 6 2 144 Dr. Bozsik 

Sándor 
Green Economy and Sustainability angol 5 2 144 Tóthné dr. Szita 

Klára 
Intercultural Management angol 6 1 144 Dr. Csordás 

Tamás, Dr. 
Kunos István 

SAP applications and processes   angol 4 1 144 Dr. Győrffy 
Ildikó 

Tools of Spatial Analysis angol 5 4 144 Dr. Tóth Géza 
Unternehmensethik német 3 1 144 Dr. Szegedi 

Krisztina 
2015/16/2      

Business Marketing angol 3 1 106 Dr. Piskóti 
István 

Coaching angol 3 1 106 Dr. Kunos István 
Comparative Economic Systems angol 5 3 106 Dr. Benedek 

József 
Corporate Strategy angol 6 4 106 Dr. Fülöp Gyula 
Economic and Social Structure of Europe angol 5 1 106 Dr. Gadócziné 

dr. Fekete Éva 
Economic Theory angol 5 1 106 Dr. Bartha 

Zoltán 
Green Economy and Sustainability angol 5 1 106 Tóthné dr. Szita 

Klára 
Intercultural Management angol 6 1 106 Dr. Kunos István 
Quality Management angol 3 1 106 Dr. Berényi 

László 
Research Methodology angol 5 7 106 Dr. Balaton 

Károly 
2016/17/1      

Coaching angol 3 3 117 Dr. Kunos István 
Comparative Economic Systems angol 5 4 117 Dr. Benedek 

József 
Corporate Ethics angol 3 5 117 Dr. Szegedi 

Krisztina 
Economic Theory angol 5 8 117 Dr. Nagy Aladár 
Finance angol 5 8 117 Dr. Bozsik 

Sándor 
Green Economy and Sustainability angol 5 1 117 Tóthné dr. Szita 

Klára 
Macroeconomic business environmen angol 3 3 117 Dr. Pulay Gyula 
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Public economics angol 3 1 117 Dr. Bartha 
Zoltán 

Quality Management angol 3 1 117 Dr. Berényi 
László 

Quantitative Analysis angol 5 3 117 Dr. Besenyei 
Lajos 

2016/17/2      
Business Economics angol 5 1 144 Szűcsné Dr. 

Markovics Klára 
Business forecasting  angol 4 3 144 Dr. Varga 

Beatrix Margit 
Coaching angol 3 2 144 Dr. Kunos István 
Comparative Economic Systems angol 5 1 144 Dr. Benedek 

József 
Corporate Ethics angol 3 2 144 Dr. Szegedi 

Krisztina 
Development and Evaluation of Controlling 
Systems 

angol 3 1 144 Dr. Musinszki 
Zoltán 

Economic relation of Visegrad countries angol 3 2 144 Dr. Kuttor 
Dániel 

Management of Public Utility Companies angol 4 1 144 Kádárné Dr. 
Horváth Ágnes 

Marketing Theory angol 5 1 144 Dr. Piskóti 
István 

Research Methodology angol 5 5 144 Dr. Balaton 
Károly 

Scientific Problems of Business Economics angol 5 2 144 Szűcsné Dr. 
Markovics Klára 

Tools of Spatial Analysis angol 5 2 144 Dr. Tóth Géza 
World Economics angol 5 2 144 Dr. Nagy Zoltán 

2017/18/1      
Business Economics angol 5 1 115 Szűcsné Dr. 

Markovics Klára 
Coaching angol 3 15 115 Dr. Kunos István 
Economic relation of Visegrad countries angol 3 1 115 Dr. Kuttor 

Dániel 
Economic Theory angol 5 3 115 Dr. Nagy Aladár, 

Dr. Bartha 
Zoltán 

Finance angol 5 6 115 Dr. Bozsik 
Sándor 

International  Finance angol 4 3 115 Dr. Kovács 
Levente 

Macroeconomic business environment angol 4 2 115 Dr. Pulay Gyula 
Managerial Economics angol 4 4 115 Kádárné Dr. 

Horváth Ágnes 
Organisational Theory angol 5 3 115 Dr. Kunos István 
Project Management angol 4 1 115 Dr. Molnár 

Viktor 
Public economics angol 4 4 115 Dr. Bartha 

Zoltán 
Quantitative Analysis angol 5 7 115 Dr. Szilágyi 

Roland 
Scientific Problems of Business Economics angol 5 3 115 Szűcsné Dr. 

Markovics Klára 
Space economics angol 5 2 115 Dr. Benedek 

József 
Tools of Spatial Analysis angol 5 1 115 Dr. Tóth Géza 

2017/18/2      
Business forecasting  angol 4 2 130 Dr. Varga 

Beatrix Margit 
Coaching angol 3 1 130 Dr. Kunos István 



Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola Önértékelése, [2019] 

 
  36 

Comparative Economic Systems angol 5 5 130 Dr. Benedek 
József 

Development and Evaluation of Controlling 
Systems 

angol 4 2 130 Dr. Musinszki 
Zoltán 

Economic relation of Visegrad countries angol 3 3 130 Dr. Kuttor 
Dániel 

Effects of international accounting of the 
Hungarian practice 

angol 4 3 130 Dr. Füredi-Fülöp 
Judit, Dr. Pál 
Tibor 

Green Economy and Sustainability angol 3 1 130 Tóthné dr. Szita 
Klára 

Kínai nyelv középhaladó 1 kínai 2 1 130 Dr. Kuttor 
Dániel 

Macroeconomic business environment angol 4 2 130 Dr. Pulay Gyula 
Marketing Theory angol 5 3 130 Dr. Piskóti 

István 
Modern market theory angol 4 1 130 Sáfrányné dr. 

Gubik Andrea 
Quality Management angol 3 3 130 Dr. Berényi 

László 
Quantitative Analysis angol 5 1 130 Dr. Szilágyi 

Roland 
Research Methodology angol 5 6 130 Dr. Balaton 

Károly 
Strategic and innovation management angol 4 5 130 Dr. Balaton 

Károly 
2018/19/1      

Coaching angol 3 9 121 Dr. Kunos István 
Economic Theory angol 5 9 121 Dr. Nagy Aladár, 

Dr. Bartha 
Zoltán 

Finance angol 5 4 121 Dr. Bozsik 
Sándor 

International  Finance angol 4 2 121 Dr. Kovács 
Levente 

Kínai nyelv kezdő 1 kínai 2 1 121 Dr. Kuttor 
Dániel 

Modern market theory angol 4 2 121 Sáfrányné dr. 
Gubik Andrea 

Organisational Theory angol 5 1 121 Dr. Kunos István 
Project Management angol 4 6 121 Dr. Molnár 

Viktor 
Public economics angol 4 1 121 Dr. Bartha 

Zoltán 
Quality Management angol 3 5 121 Dr. Berényi 

László 
Quantitative Analysis angol 5 4 121 Dr. Szilágyi 

Roland 
Scientific Problems of Business Economics angol 5 7 121 Szűcsné Dr. 

Markovics Klára 
Space economics angol 5 2 121 Dr. Benedek 

József 
Tools of Spatial Analysis angol 5 1 121 Dr. Tóth Géza 

2018/19/2      
Business forecasting  angol 4 4 120 Dr. Varga 

Beatrix Margit 
Coaching angol 3 1 120 Dr. Kunos István 
Comparative Economic Systems angol 5 2 120 Dr. Benedek 

József 
Development and Evaluation of Controlling 
Systems 

angol 4 2 120 Dr. Musinszki 
Zoltán 
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Economic relation of Visegrad countries angol 3 5 120 Dr. Kuttor 
Dániel 

Effects of international accounting of the 
Hungarian practice 

angol 4 3 120 Dr. Füredi-Fülöp 
Judit, Dr. Pál 
Tibor 

Green Economy and Sustainability angol 3 4 120 Tóthné dr. Szita 
Klára 

Human Resource Management angol 4 1 120 Dr. Kunos István 
Marketing Theory angol 5 5 120 Dr. Nagy 

Szabolcs, Dr. 
Piskóti István 

Quantitative Analysis angol 5 1 120 Dr. Szilágyi 
Roland 

Research Methodology angol 5 7 120 Dr. Balaton 
Károly, 
Harangozó Zsolt 

Strategic and innovation management angol 4 5 120 Dr. Balaton 
Károly 

Tools of Spatial Analysis angol 5 1 120 Dr. Tóth Géza 
 

II.3.3 melléklet: Vendégoktatók 

Kérjük, sorolja fel az előző öt tanévben a doktori iskolában vendégoktatók által megtartott 
(újonnan létesítendő doktori iskola esetében: az első tanévben tervezett) kurzusokat: 

 

A kurzus címe Oktató neve Oktató munkahelye 
Részt-
vevők 
száma 

Kurzus 
kredit-
száma 

A félévben 
meghirdetett 

kurzusok 
összkredit-

száma 
Cross-border cooperation 
(Határon átnyúló 
együttműködések) 

Prof. Daniel 
Badulescu University of Oradea 10 0 115 

Role of Foreign Direct Investment 
in the EU 

Agata 
Gniadkowska 
- Szymanska 

University of Lódz 15 0 130 

Nemzeti és szervezeti kultúra 
Prof. Dr. 

Bakacsi Gyula Budapesti Gazdasági Egyetem 1 3 121 

Green economy and 
sustainability 

Tóthné Dr. 
Szita Klára 

  3 
120 

Zöld gazdaság és fenntarthatóság 
Tóthné Dr. 
Szita Klára 

  3 
117 
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II.4 melléklet: Fokozatszerzés statisztikai bemutatása 

Kérjük, adja meg az alábbi statisztikai adatokat a legutóbbi 14 tanévre vonatkozóan (újonnan 
induló doktori iskola számára nem szükséges kitölteni). 
A B-E mezőkbe számokat kérünk írni, az F mezőbe százalékértéket. Minden egyes sorban az 
adott tanévre vonatkozó adat szerepeljen: például az E oszlop első sorába azt a számot kell 
megadni, ahányan a 2005/06-os tanévben beiratkozott hallgatók közül az önértékelési 
jelentés elkészítésének időpontjáig [mindegy, melyik évben] fokozatot szereztek. 
Előfordulhat több okból is, hogy valamelyik mezőbe nem tud adatot írni, például mert abban 
az évben még nem létezett a doktori iskola, vagy nem volt még az új, 2016-os rendszerben 
tanuló hallgató. Ilyen esetben a mezőt hagyja üresen. 
 
 A B C D E F 

Tanév 

Tanulmányaikat 
ebben a tanévben 

megkezdő 
doktoranduszok 

száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben 
megkezdő 

doktoranduszok 
közül komplex 
vizsgát tett, de 

abszolutóriumot 
még nem 

szerzettek száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben megkezdő 

doktoranduszok 
közül 

abszolutóriumot 
igen, de fokozatot 

még nem szerzettek 
száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben 
megkezdő 

doktoranduszok 
közül fokozatot 

szerzettek száma 

Tanulmányaikat e 
tanévben 
megkezdő 

doktoranduszok 
közül fokozatot 
nem szerzettek 

aránya (%) 
(=(B-F)/Bx100) 

-13. 2005/06 28 - 5 8 71,4% 
-12. 2006/07 27 - 3 4 85,2% 
-11. 2007/08 16 - 7 3 81,2% 
-10. 2008/09 7 - 3 3 57,1% 
-9. 2009/10 17 - 6 4 76,5% 
-8. 2010/11 16 - 7 4 75,0% 
-7. 2011/12 26 - 4 3 88,5% 
-6. 2012/13 14 - 3 3 78,6% 
-5. 2013/14 14 - 7 1 92,9% 
-4. 2014/15 9+1 - 5+1 SH 1 90,0% 
-3. 2015/16 5+1 - 3 0 100,0% 
-2. 2016/17 9+7 - 0 0 -% 
-1. 2017/18 11+3 - 0 0 -% 
0 2018/19 10+8 8 0 0 -% 

 


