
Sorszám Cél Kiindulási helyzet Elérni kívánt helyzet
Szükséges módszer, tevékenység, eszköz, 

beruházás
Mérési, ellenőrzési lehetőség Határidő Felelős Kiértékelés

1.

Hallgató elégedettségi vizsgálatok 

kitöltési arányának növelése a 

doktorandusz hallgatók körében 

(mérőszám: kitöltési arány %-ban; 

célérték: 80%)

54,28%
A hallgatók legalább 80%-a töltse ki 

az elégedettségi kérdőívet

Rendszeres hallgatói fórumok,

információ a minőségfejlesztés - és a 

fejlődési irány meghatározásának 

fontosságáról, visszajelzések fontosságáról

A félévek végén a hallgatók megkeresése, 

felkérés az adott félév értékelésére

A doktorandusz elégedettségi 

kérdőívek kitöltések 

feldolgozása

Évente, az előző év 

viszonylatában
DI Ügyintéző

A kérdőívek feldolgozása alapján összehasonlító 

elemzés

2.

A doktori iskola valamennyi képzési 

nyelvén a szabályozó és tájékoztató 

dokumentumok elérhetősége 

arányának növelése a doktori iskola 

honlapján (mérőszám: a hozzáférhető 

dokumentumok aránya %-ban; 

célérték: 100% 

Jelenleg a szabályzatok kb. 80%-a 

áll rendelkezésre 
100%

Útmutatók és rövid, grafikus anyagok 

összeállítása magyar és angol nyelven

honlap, nyilvántartás, hallgatói 

vélemények
2022.12.31 DI Ügyintéző Honlap, nyilvántartás, hallgatói vélemények

3.

Adott tanévben határidőre fokozatot 

szerzett nappali tagozatos PhD 

hallgatók száma a doktori iskolában (fő) 

2022/23 2. félévben eddig 0
Minden hallgató határidőre szerezze 

meg a PhD fokozatot.

Folyamatos egyeztetés a témavezetőkkel, 

Oktatási Igazgatóság kollégáival.

Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal, saját 

nyilvántartás, doktori.hu

2022.12.31 DI Ügyintéző Okok elemzése

4.

Nappali képzésben lévő azon hallgatók 

száma, akiknél a PhD dolgozat 

benyújtásának határideje az adott 

tanévben lejárt (fő) 

0 0 Egyeztetés a témavezetőkkel

Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal, saját 

nyilvántartás, doktori.hu

2022.12.31 DI Ügyintéző Okok elemzése

5.
(ESG 1.1. )minőségbiztosítási 

dokumentumok éves felülvizsgálata

Utolsó felülvizsgálat 2021-ben 

történt

A dokumentumok évente legyenek 

felülvizsgálva

Belső monitoring, a felülvizsgálat 

ellenőrzése
Megtörtént-e a felülvizsgálat. 2022.12.31 DI Ügyintéző Megtörtént a dokumentáció felülvizsgálat.

6.

(ESG 1.2.) doktorandusz hallgatók 

bevonása a képzéshez kapcsolódó 

folyamatok egyszerűsítésére

Hallgatói fórumokon várjuk a 

hallgatóink véleményét és 

javaslataikat

Hallgatói fórumok, rendszeres 

kommunikáció a hallgatókkal, hallgatói 

visszajelzések kezelése

Létezik e olyan folyamat 

amelyet egyszerűsíteni 

szükséges.

2022.12.31 DI Ügyintéző
A vizsgált időszalban történt e folyamat 

egyszerűsítés, ez indokolt volt-e? Mely esetekben?

7.

(ESG 1.3.) mentorrendszer folyamatos 

fejlesztése a hallgatóközpontú tanulás 

megvalósítása érdekében

-Évente kétszer hallgatói 

fórumokon várjuk a hallgatóink 

véleményét és javaslataikat

- PhD mentor működik a GTK-n, 

akihez fordulhatnak a hallgatók

Hallgatói fórumok megszervezése Megtörtént-e a hallgatói fórum 2022.12.31 DI Ügyintéző Éves két hallgatói fórum megrendezésre került?

8.
(ESG 1.4.) hallgatók ösztönzése külföldi 

kurzusokon való részvételre

Amennyiben a hallgatóknak 

lehetőségük van külföldi 

kurzusokon való részvételre, a 

hallgatói fórumokon tájékoztatjuk 

őket, vagy e-mailes tájékoztatást 

kapnak.

Amennyiben igénylik a hallgatók és 

van lehetőség,  részt vehetnek 

külföldi kurzuson

Hallgatói fórumon a lehetőség ismertetése

Ismerik-e a hallgatók a külföldii 

kurzusokon való részvétel 

lehetőséget/Hányan éltek a 

lehetőséggel

2022.12.31 DI Ügyintéző

Hallgatók száma, akik részt vettek külföldi 

kurzusokon

Hallgatók véleménye a külföldi kurzusokról

9.

(ESG 1.5.) a doktori programban 

oktatók elégedettségmérésének 

megvalósítása

Jelenleg szóbeli egyeztetés az 

oktatókkal és témavezetőkkel

Elégedettség mérés minden évben 

történjen meg
Kérdőíves megkérdezés

Megtörtént-e az 

elégedettségmérés
2022.12.31 DI Ügyintéző Elégedettség mérés kiértékelése

10.

(ESG 1.6.)  Központi Könyvtár 

infrastrukturális fejlesztése a 

doktoranduszok igényeihez 

illeszkedően

Jelenlegi könyvtár infrastruktúra
Hallgatói igények alapján megtörtént 

fejlesztések

Hallgatók igényeinek felmérése/e-mail, 

hallgatói fórum, stb.

Megtörtént -e a hallgatók 

igényeinek a felmérése
2022.12.31 DI Ügyintéző Történtek e fejlesztések, ha igen milyenek.

11.

(ESG 1.7.) doktoranduszok 

véleményének megismerése és az 

információk felhasználása a folyamatos 

fejlesztés érdekében

Rendszeres hallgatói fórumok 

megszervezése, Phd mentor 

Megismerjük a hallgatók véleményét, 

nehézségeit, megoldandó 

problémákat.

Bizalmi kapcsolat létrehozása a 

hallgatókkal, merjen beszámolni az 

esetleges problémákról

Véleménnyilvánítási lehetőség 

biztosítása
2022.12.31 DI Ügyintéző

Folyamatos fejlesztés a felmerült igényeknek 

megfelelően megtörtént-e.

12.
(ESG 1.8.) magyar és angol honlapok 

folyamatos aktualizálása

Jelenlegi magyar/angol honlap 

helyzete

Folyamatos felülvizsgálkat és 

fejlesztés, aktuális információk 

megosztása 

Folyamatos monitoring
Megtörtént-e a honlapok 

aktualizálása
2022.12.31 DI Ügyintéző Folyamatos fejlesztés megtörtént-e

13.
(ESG 1.9.) képzési terv éves 

felülvizsgálata
Jelenlegi képzési terv Évente felülvizsgált képzési terv

Belső monitoring, a felülvizsgálat 

ellenőrzése
Megtörtént-e a felülvizsgálat. 2022.08.15 DI Ügyintéző Megtörtént a dokumentáció felülvizsgálat.

14.
(ESG 1.10.)  külső partnerek bevonása a 

doktori programok fejlesztésébe

Jelenlegi külső partnerek (külső 

oktatók, DIT külső szakértő tagjai)

Amennyiben szükséges további külső 

partnerek bevonásra kerülnek
Folyamatos monitoring

Amennyiben szükséges volt, 

bevonásra kerültek külső 

partnerek

2022.12.31 DI Ügyintéző Folyamatos fejlesztés megtörtént

Ismerjük a hallgatók képzési 

folyamatokhoz kötődő véleményét, a 

folyamatok optimalizálására 

vonatkozó javaslataikat


