Pannon Egyetem
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

GSDI kisokos – Értékelő lap

EFOP-3.4.3-16-2016-0009 „A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes
javítása a Pannon Egyetemem”
Készítette: Kozma Dorottya Edina

ÉRTÉKELŐ LAP
Minden félév lezárásaként a doktorandusz hallgatóknak el kell készíteniük az adott félévre
vonatkozó

értékelő

lapot

(új

képzés

esetén:

http://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-

content/uploads/2021/01/Ertekelolap_uj_kepzesi_tervhez.rtf), míg az előző képzés esetén
(http://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2020/12/gsdi_rtkellap_02.rtf).
Ebben a hallgatóknak fel kell tüntetniük: a nevüket, Neptun kódjukat, e-mail címüket,
telefonszámukat, melyik félévről van szó, melyik évfolyamról, ki a témavezetőjük és mi a
kutatási téma címe. Értelemszerűen, a táblázatban („Eddig szerzett kreditek száma”) külön kell
bontani a tanulmányi, oktatással szerzett, kutatási és publikációs, valamint a kutatási terv +
kutatási beszámolók kreditértékét. Ezt mutatja az 1. ábra.

1. ábra: Az értékelő lap
Az értékelő laphoz továbbá segítséget nyújt a GSDI képzési terve, amelyben feltüntetik az első
és a második év féléveire vonatkozó kreditek értékét. A „Kutatási és publikációs munka (adott
félévre vonatkozóan)” táblázatban meg kell nevezni (természetesen, ha az adott félévre
elszámolunk publikációs kreditet), hogy milyen jellegű publikációt szeretnénk elfogadtatni a
Doktori Iskolával. Egy publikáció csak egyszer elszámolható. Azt, hogy egy publikáció pl.
szaktanulmány referált-e vagy sem, azt onnan a legegyszerűbb eldönteni, hogy a

https://mtmt.hu/ keresőjébe beírva (folyóiratok) megkeressük a kívánt folyóiratot és a
jellemzőit elolvassuk. Ilyenre példa az 2. ábrában bemutatott képmetszés.

2. ábra: Keresés az MTMT adatbázisában
Az értékelő lap további részében részletezni kell az adott félév során végzett tevékenységeket:
oktatási tevékenység, tanulmányi tevékenység. Az oktatási tevékenység során egy nagyon
fontos tényező, hogy kreditet csak olyan esetben tudunk elszámoltatni a Doktori Iskolában, ha
az adott tárgy neptunjában a doktorandusz hallgató szerepel, mint „oktató”. Ellenkező esetben
nem kaphat érte kreditet. Ehhez kapcsolódóan fontos, hogy 14 kontaktóráért jár 2 kredit, melyet
a neptunból letöltött pl. képmetszettel lehet leigazoltatni, fontos, hogy az adott tárgy további
oktatójával vagy a tanszékvezetővel alá kell íratni a dokumentumot.

3. ábra: A témavezető szöveges értékelése

A 4. oldalon található nyilatkozatot (3. ábra) a Ph.D hallgatónak minden félév során ki kell
töltenie és aláíratni a témavezetőjével (témavezetőivel). Itt, a név kitöltése mellett be kell írni,
hogy a publikációs és kutatómunka, valamint az oktatási tevékenység szerint hány kreditpontot
kap a hallgató. A dokumentum legvégén található „Mellékletek”-ben be kell mutatni részletesen
azokat a konferencia előadásokat, tanulmánykötetben vagy szakfolyóiratokban megjelenő
publikációkat, melyeket a „Kutatási és publikációs munka (adott félévre vonatkozóan)”
táblázatba felvittünk (4. ábra).

4. ábra: Kutatási és publikációs munka
Fontos továbbá, hogy a mellékletek részét képező tanulmányok és egyéb publikációk,
előadások nyomtatott verzióját is be kell nyújtani az értékelő lap részeként vagy elektronikus
formában kell eljuttatni a Doktori Iskolának. Ezen kötelezettségek teljesítése minden képzési
terv szerinti hallgatóknak kötelező feladat.
Az értékelő lapokat két példányban kell leadni a GSDI-ben, melyből egy példányt visszakap a
hallgató, míg a másik példány az oktatási igazgatósághoz kerül, mely alapján a Neptunban
megjelenik az adott félévhez tartozó tanulmányi, kutatási és publikációs, valamint az oktatási
kreditek. A doktori iskola titkárának pedig e-mail is el kell küldeni az értékelő lapot és a

mellékletként megjelölt publikációkat, prezentációkat (5. ábra) (konferencia megjelenéseket).
Jellemzően ez a folyamat még a következő félév regisztrációs időszaka előtt lezajlik.

5. ábra: Az értékelő lap mellékletei
Az értékelő lap leadási határideje őszi félév esetén az adott év január 15-e (végső leadási
határidő: január 31), tavaszi félévben augusztus 15 vagy a végső leadási határidő augusztus
31. Ezek leadása nélkül a hallgató neptunjába nem kerülnek be az adott félévhez kapcsolódó
kreditek.

