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Tájékoztatás a doktori iskolák részére
I. A 2019. áprilisi eljárás és a publikációk importja az MTMT-ből a doktori.hu-ba
A MAB elnökének 2019. február 27-án kelt tájékoztatója alapján értesülhettek arról, hogy a MAB 2020tól új akkreditációs eljárásrendet vezet be a doktori iskolák számára. A jelenlegi rendszer szerinti utolsó
akkreditációs eljárásra 2019. áprilisban kerül sor, azon doktori iskolák esetében, melyek eziránt 2019.
április 15-ig kérelmet nyújtottak be.
A 2019. áprilisi, „régi típusú” akkreditációs eljárásra azok a doktori iskolák jelentkezhetnek,
amelyek
1. nem rendelkeznek a doktori iskolára vonatkozó érvényes akkreditációval, vagy
2. akkreditációjuk 2019-ben lejár, vagy
3. új doktoriiskola-vezetőt/törzstagot választottak.
A jelentkezés a MAB jelenleg hatályos szabályai szerint történik:
- az intézmény rektora írásbeli kérelmet nyújt be, melyben leírja, hogy új vezető, új törzstag vagy
az egész iskola ellenőrzését kéri,
- a doktori iskola frissíti az adatait a doktori.hu adatbázisban,
- a fenti 1. vagy 2. pont fennállása, azaz az egész doktori iskola akkreditációjának kérése esetén a
doktori iskola feltölti az önértékelését és szabályzatait is.
A MAB doktori iskolák véleményezésére vonatkozó szakmai bírálati szempontjai értelmében a törzstagok
értékeléséhez a törzstagnak az utolsó 5 évből öt publikációt, a teljes életpályára vonatkozóan pedig további
öt publikációt kell megadnia olyan módon, hogy a kiválasztott publikációkat a www.mtmt.hu adatbázis
belső funkciója segítségével a doktori.hu adatbázisba importálja.
Az Országos Doktori Tanács tájékoztatása szerint a közlemények és tudománymetriai adatok importálása
a doktori.hu adatbázisba túlnyomórészt sikeres, azonban egyedi hibák előfordulhatnak. Amennyiben a
doktori iskola ilyen problémával találkozik, kérjük, hogy
- a doktori iskola nevét és számát,
- az érintett törzstag(ok) nevét, és
- az adott törzstag(ok) importálásra kiválasztott 10 db közleményét tartalmazó listáját
word formátumban a feltöltési határidőig (2019. április 15., 17 óra) a titkarsag@mab.hu e-mail-címre
küldje el.
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II. Az új akkreditációs eljárásrendre való áttérés menete
A MAB az új eljárásrendet 2019 őszén teszi közzé az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A doktori iskola
az akkreditációs hatályra figyelemmel maga mérlegeli, hogy kéri-e az akkreditációs eljárás lefolytatását.
Az új eljárásrend szerinti első akkreditációs eljárásokra 2020 tavaszán kerül sor. A 2020. évi eljárásokra
azok a doktori iskolák jelentkezhetnek, amelyek
-

2019 áprilisában kérték akkreditációjukat, de az sikertelen volt,
akkreditációja 2019. december 31-én jár le, de áprilisban nem kérték az akkreditálást,
akkreditációja 2020-ban jár le, vagy
nem rendelkeznek akkreditációval.

Az eljárások és a látogatások időpontja ütemezés függvénye az eljárásra jelentkezett iskolák száma alapján.
Azon érvényes akkreditációval rendelkező doktori iskolák számára, melyek az akkreditációs eljárást 2019.
november 30-ig kérik, a MAB az akkreditáció hatályát az új akkreditációs eljárást lezáró testületi
határozathozatal tervezett időpontjáig meghosszabbítja. (Példa: ha a doktori iskola akkreditációjának
érvényessége 2019. december 31-én lejár, és az iskola 2019. november 30-ig kéri az eljárás lefolytatását,
és a beérkezett kérések alapján a MAB az eljárás lefolytatását és lezárását 2020. szeptember 30-ra tudja
vállalni, akkor a doktori iskola akkreditációjának érvényessége 2020. szeptember 30-ig meghosszabbításra
kerül.)
Azok a doktori iskolák, amelyek akkreditációja 2021-ben vagy később jár le, a folyamatos akkreditáció
biztosításához szükséges időpontban jelentkezhetnek az új típusú eljárásba.
Budapest, 2019. április 9.
Üdvözlettel:
Csépe Valéria
a MAB elnöke
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