Beszámoló a PPK Kari Tanácsa számára
a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács tevékenységéről
(2020. január 1. – 2020. december 31.)
A Bizottság általános működésmódja
A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács (PPDT) feladat- és hatáskörét az Egyetemi Doktori
Szabályzat 11. §-a, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kari Doktori Szabályzatának 5. § (1)
bekezdése szabályozza.
A PPDT tagsága jelentős átfedést mutat a Tudományos Bizottság és a Kari Habilitációs Bizottság
tagságával, így korábban a három bizottság az üléseit közösen tartotta, amely gyakorlatot a járványügyi
veszélyhelyzet felülírt. A PPDT adminisztratív támogatását a Tanulmányi Hivatal látja el.
Az ülések és az ügyek száma tanulmányi félévenként
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A 2020-as beszámolási időszakban a PPDT által tárgyalt ügyek száma az előző évihez képest 13%-kal
csökkent, a legjelentősebb csökkenés a honosítási eljárásban, az egyéb, kérelemre induló ügyekben,
illetve a fokozatszerzési/bírálati eljárás megindításában figyelhető meg, ami vélhetően összefügg a
koronavírus-járvány miatt korlátozott lehetőségekkel és ebből fakadóan az érintettek hallgatói
jogviszonyának, illetve kutatásainak kényszerű szüneteltetésével. Fontos jelzés a doktori felvételi
döntések, azaz a jelentkezések számának a csökkenése, ami – remélhetőleg – csak átmeneti,
vélhetőleg szintén a járvánnyal összefüggésben következett be. 2020-ban zajlott le a Doktori Iskolák
akkreditációja, amellyel összefüggésben szerény mértékben megnőtt az adminisztratív, szervezeti
ügycsoport eseteinek száma. Nagyobb növekedés figyelhető meg viszont a fokozat-odaítélések
számában, ami arra vezethető vissza, hogy a korábbi, 2016 előtti szabályozás fokozatszerzési eljárásait
az érintettek igyekeznek lezárni a közelítő, 2026-os határidő előtt.

Változások a Bizottság működésében, a működés nehézségei








A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban kialakult helyzet miatt 2020-ban a Bizottság a beszámolási
időszakban egyetlen személyes jelenléttel zajló ülést, majd az ELTE Járványügyi Operatív
Koordináló Testülete által kiadott rendelkezés alapján kizárólag levélszavazásokat tartott.
A PPDT nem rendelkezik ügyrenddel, ezért egyelőre nincsenek szabályozva a működésmód egyes
elemei (pl. előterjesztések megküldésének határideje, levélszavazás szabályai).
Az Egyetemi Doktori Szabályzat több olyan kérdést is a PPDT döntési jogkörébe utal, amelyek a
napi, operatív szervezési feladatok során gyors döntést igényelnek, így egyes eljárások
megtorpannak a következő PPDT ülésig (ami esetenként két hónapos csúszást is eredményezhet),
vagy levélszavazást tesznek szükségessé. Ezen eljárásokat is szükséges az ügyrendben szabályozni.
Az ügyek jelentős része három szinten igényel javaslattételt/döntést (doktori iskola tanácsa, PPDT,
Egyetemi Doktori Tanács), a három szinten nehéz koordinálni az ülések időpontját, így az
előterjesztések sok esetben túlságosan hosszú idő alatt haladnak végig a döntési folyamaton.
A doktori iskoláktól kapott előterjesztések kifejtettsége, pontossága és egyértelműsége
egyenetlen.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 9. § (2) szerint a
kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül kellene döntenie az egyetemnek (MEIK
állásfoglalással, doktori iskola szakmai véleménnyel, PPDT és EDT döntéssel együtt) a doktori
fokozat honosításáról. Ez a határidő még abban az esetben is nehezen tartható, ha az általános
közigazgatási rendtartásról szóló, 2016. évi CL. törvény 50. § (7) bekezdése alapján az EDT hozhat
határozatot még a határidő letelte utáni első testületi ülésen is.

Budapest, 2021. február 24.

Dr. Oláh Attila
elnök
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