2006/4/V. sz. MAB határozat

Jogász kiválósági helyek
I. Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság előterjesztése a szakok és oktatási egységek
tekintetében az Állam- Jog és Közigazgatás-tudományi Szakbizottság egyetértésével:
Támogatott szakok: A bizottság a szakokra beérkezett valamennyi pályázatot támogatta.
1. ELTE ÁJK jogász szak
2. ME ÁJK jogász szak
3. PTE ÁJK jogász szak
4. SZTE ÁJK jogász szak
Támogatott oktatási egységek:
5. PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék pályázatát a bizottság támogatta.
Nem támogatott oktatási egységek:
6. PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszék
7. PPKE JÁK Heller Farkas Közgazdasági Intézet
8. KRE ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete
II. Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság előterjesztése a doktori iskolák kiválósága
tekintetében a Doktori Bizottság egyetértésével:
Doktori iskolák:
9. ME ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiválósági pályázatát a DB
támogatja.
10. SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kiválósági pályázatát a DB nem támogatja.
A MAB Plénuma az előterjesztéseket támogatta.
Melléklet:
indoklások
Budapest, 2006. április 28.

Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara jogász szakjának
„Kiválósági hely” cím elnyeréséért benyújtott pályázatának értékelése.
A MAB 2006/4/V/1. számú határozata:
A MAB öt évre, 2011. június 30-ig „Kiválósági hely” címet ítél oda az Eötvös Loránd

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakjának.
Indoklás:
 Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók tartják tanórák 70% -át, ezen belül a kötelező
előadások 90 %-át.
 A minősítettek aránya 55,7 % az összes teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatót beszámítva.
 A Kar oktatóinak tudományos teljesítményét a pályázatban közölt publikációs lista, tudományos
fórumok szervezése és azokon előadások tartása, illetve 43 kutatási pályázat elnyerése bizonyítja.
A pozitív értékelést támasztja alá a Kar 12 oktatója által elnyert Széchenyi Professzori Ösztöndíj.
 Idegen nyelvű szakirodalmi anyagok használatát és a hallgatók külföldi tanulmányait mozdítja elő
a kari képzés öt területén szervezett idegen szaknyelvi oktatás. Az idegen nyelvű anyagok
oktatásbeli felhasználásáról egyébként a pályázó nem nyújt tájékoztatást
 A külföldi képzésben és tanulmányutakban résztvevő hallgatók száma a beszámolási időszakban
jelentősen növekedett és a felkeresett külföldi egyetemek köre bővült, jóllehet az angol
nyelvterület egyetemei hiányoztak, és a pályázatból nem tűnt ki a külföldi képzés és
tanulmányutak időtartama.
 A 2001 és 2003 években elért 27 illetve 24 OTDK 1-3 helyezés, illetve különdíj kiemelkedő
eredményként értékelhető
 A rendszeresen meghívott vendégoktatók száma tekintélyes, de ennek súlyát csökkenti, hogy
ebben több alkalomszerűen meghívott előadó, protokolláris vendég is szerepe, és teljesen hiányzik
az angolszász jogi terület képviselete.
 Saját oktatók külföldi vendégszereplésére az Erasmus és a TEMPUS programok keretében
rendszeresen sor került, és a pénzügyi nehézségek ellenére számottevő volt az egyetemközi
tanulmányutak száma is. Negatívumként értékelhető a célországok sorából az angolszász
intézmények hiánya.
 A Kar által szervezett tudományos rendezvények beszámolási időszakban valamennyi jelentős
jogi területet átfogták, ezek sorában - esetenként idegen nyelvű - nemzetközi, országos,
konferenciákra, vitaülésekre, emlékülésekre, jelentős szakkönyvek bemutatóira sor került.
 A Kar által gondozott tudományos kiadványok, - részben igazodva a magas színvonalú
rendezvényeihez - a beszámolási időszakban is jelentős helyet foglaltak el a magyar jogi
szakirodalomban. Tárgyuk tekintve ki kell emelni a Publicationas Cathedrarum sorozat 22 kötetét,
az „Opera Classica” sorozat 3 kötetét és a 15 emlékkötet, nem különben a tudományos
kongresszusok és konferenciák anyagát publikáló 13 magyar és német nyelvű kötetet.
 A minőségbiztosítási feladatokat a pályázó belső szakmai kontrollként a Kari Tanács és a
professzori, tanszékvezetői értekezlet kompetenciájába sorolja, kiegészítve a hallgatói értékelés
rendszerével. A Pályázat nem tartalmaz utalást kifejezett
minőségbiztosítási rendszer
létrehozására.

Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara jogász szaka „Kiválósági hely” cím elnyeréséért
benyújtott pályázatának értékelése
A MAB 2006/4/V/2. számú határozata:
A MAB öt évre, 2011. június 30-ig „Kiválósági hely” címet ítél oda az Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakjának.
Indoklás:
 A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Jogi Szakán a tanórák több mint 70%-át
(pontosabban 87,6 %-át) teljes munkaidőben foglalkoztatott, főállású oktatók tartják.
 A karon oktatók között a minősítettek magas arányban vesznek részt a teljes munkaidejű tanár
között.
 A kar oktatói, jelentős tudományos teljesítményt és sok helyi kutatási programot valósítottak meg.
A kar vezető oktatóinak publikációs jegyzéke, valamint az elnyert és megvalósított (publikált)
kutatói pályázatok eredményei alapján állapíthatók meg, hogy a kari kiadványok alakjában,
valamint a tudományos folyóiratokban jelentős tudományos publikációk jelentek meg, a köz-és
magánjog területéről, ezek között rendszerező művek, pl. tankönyvek, továbbá monográfiák és
tanulmányok magyar és idegen nyelveken.
 A képzés során az idegen nyelvű anyagok használatára részben az elméleti képzésben, részben
pedig a szabadon választható tantárgyak oktatásában kerül sor. Az elméleti képzésben az évfolyam
dolgozatok, szakdolgozatok elkészítése során idegen nyelvű anyagokat kell feldolgozniuk. Ez
valamennyi tantárgy keretében elvárt követelmény. Különös figyelmet szentelnek minden
tantárgyból az EU joganyagának feldolgozásának követelményére. A szabadon választható
tárgyak oktatása során az O. Lando és H. Beale, Principles of European Contract Law, Parts I and
II. anyaga kötelező az európai szerződési jogi tanulmányok folytatására. A francia nyelvű
kurzusnál a francia nyelvű forrásanyag kötelező irodalomként van előírva. A német kurzusokon is
előírt a kötelező német nyelvű irodalom. A hallgatók számára rendelkezésre állnak a jelentősebb
idegen nyelvű (pl. francia jogirodalom) magyar fordításai.
 A szervezett külföldi képzések hallgatói tanulmányutak tekintetében kiemelendő, hogy a hallgatók
az ERASMUS kapcsolatok keretében 8 vehettek részt külföldi részképzésben.
 A néhány utolsó OTDK-n (1997, 1999, 2001, 2003) 24 hallgató nyert első helyezést, 17 hallgató
nyert II helyezést és 20 hallgató III. helyezést. Három hallgató Pro Scientia Aranyérmet nyert.
 A kar rendszeresen meghív hazai és külföldi vendégoktatókat az adott szakterület kiemelkedő
szakembereit.
 A Miskolci Egyetem ÁJK oktatói az intenzív nemzetközi kapcsolatok ápolásának köszönhetően
számos lehetőséget kaptak külföldi tudományos konferenciákon való részvételre és
előadássorozatok tartására.
 A Miskolci Egyetem ÁJK tanszékei és intézetei számos tudományos konferenciát tartott.
 A Miskolci Egyetem Polgári Jogi Tanszékének és más tanszékeinek oktatói által készített
egyetemi jegyzetek (tankönyvek) az ország szinte valamennyi jogi karán, így Budapesten (ELTE,
PPKE), Debrecenben és Szegeden is tananyagként jelennek meg. Az említett kiadók azonban
egyúttal monográfiákat is megjelentettek.
 Az önértékelésből megállapítható, hogy a kar nagy gondot fordít a minőség biztosításra és a
minőség fejlesztésre.
 Megemlíthetők az országosan kiemelkedő perbeszéd versenyek, a tehetséggondozó
tevékenységek, a jogi asszisztens képzés, a jogi klinika működtetése, a street law programok
beindítása, illetve a kiváló doktori iskola. Kiemelhetők még a hátrányos helyzetű diákok segítése.

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara jogász szakjának „Kiválósági hely”
cím elnyeréséért benyújtott pályázatának értékelése
A MAB 2006/4/V/3. számú határozata:
A MAB öt évre, 2011. június 30-ig „Kiválósági hely” címet ítél oda a Pécsi

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakjának.
Indoklás:
 A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók tartják a kötelező órák több mint 70 %-át, de a
fokozattal nem rendelkezők bevonása e tevékenységbe az elfogadható mértéken felül van.
 A minősítettek magas számát tekintve 43 %-os arány országosan magas: dinamikus fejlődést jelző
arány.
 A szak oktatóinak tudományos tevékenysége, teljesítménye imponáló, de egyenetlenül szóródik az
egyes oktatási egységek között.
 Az idegen nyelvű anyagok használata a képzésben széleskörű és az oktatási egységek között
lényegében arányos.
 Mintegy minden nyolcadik nappali tagozatos hallgató vett részt az ERASMUS-programban.
 Az OTDK-án elért 29 díj és különdíj az országos átlagot lényegesen meghaladó siker.
 A karra havi rendszerességgel érkezik legalább egy vendégelőadó, többnyire külföldi.
 A külföldön tartott előadások száma, a célországok és a témák kiválasztása a pécsi oktatói elit
folyamatos jelenlétét jelzik külföldön.
 A nagyszámú tudományos rendezvény főleg tanszéki szintű, s azok az oktatási egységek egy
részéhez kötődnek.
 A kiadói tevékenység széleskörű, rendszeres és koncepciózus.
 A belső minőségbiztosítási rendszer eredményességét szavatolja, hogy az MSz ISO 9001:2001
minőségbiztosítási szabványnak megfelel.
 A szak különösen eredményes a könyvtárügy, a jogi informatika és az idegen nyelvű jogi képzés
terén.

A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara jogász szakjának „Kiválósági hely”
cím elnyeréséért benyújtott pályázatának értékelése
A MAB 2006/4/V/4. számú határozata:
A MAB öt évre, 2011. június 30-ig „Kiválósági hely” címet ítél oda a Szegedi

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakjának.
Indoklás:
 A teljes munkaidőben foglalkoztatottak 70 %-os arányán belül a főtantárgyak minősített
oktatóinak aránya nem magas.
 A minősített oktató aránya jó.
 11 kutatási pályázat sikere és 14 könyv is jelzi a lendületes szakírói tevékenységet.
 Idegen nyelvű tansegédletek kötelező vagy ajánlott irodalomként történt megjelölésére sem az
Önértékelés, sem a pályázati kérelem indokolása nem utal, de a vezető oktatók egy részének
idegen nyelvű publikációi, illetve külkapcsolatai és a vendégoktatók jelenléte, továbbá az idegen
nyelvű rész-képzés a karon nélkülözhetetlenné teszik azok használatát.
 A nappali tagozatos hallgatók mintegy 3 %-a volt ösztöndíjas külföldön. Ez komoly eredmény, de
nem rekord.
 Az SZT ÁJK hallgatói igen szép sikereket értek el az OTDK-versenyeken.
 A pályázónál folyó jogász-alapképzésben a külföldi vendégoktatók, illetve a külföldi előadók
részvétele példaértékű.
 Öt év alatt a kérelmező három külföldi konferencián való szegedi részvételt mutat ki. (Önértékelés
42-44. oldal) Az informális és a formális külkapcsolata azonban ennél lényegesen bővebb.
 A pályázó aktív konferencia-szervező.
 A széleskörű folyóirat-kiadás minden érdekelt réteg számára megjelenési és ismeretszerzési
fórumot kínál.
 A minőségbiztosítási rendszer színvonala szignifikánsan nem haladja meg az elvárt mértéket.
 Az infrastruktúra és a könyvtári készlet, ideértve a folyóirat-állományt is, korszerű, illetve
bőséges. Az idegen nyelvi részképzés komoly vívmány.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszéke
„Kiválósági hely” cím elnyerésért benyújtott pályázatának értékelése
A MAB 2006/4/V/5. számú határozata:
A MAB öt évre, 2011. június 30-ig „Kiválósági hely” címet ítél oda a Pázmány Péter

Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszékének.
Indoklás:
 A tanórák 70% -át teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók tartják
 Minősítettek aránya a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók között 62,5 %, de ezek többsége
PhD fokozattal rendelkezik.
 A Tanszék 9 oktatója foglalkozott fontos kutatási témákkal, ennek során mind magyar nyelven,
mind idegen nyelven Magyarországon és külföldön elismert, magas színvonalú kiadványokat
jelentettek meg.
 Az oktatás során széles körűen felhasználják külföldi klasszikus szerzők munkáinak magyar
nyelvű fordításait. Külföldi szerzők idegen nyelvű munkáinak közvetlen felhasználásáról azonban
nem számolnak be.
 2 fiatal oktató szerzett 5 esetben (1-3) OTDK helyezést, a hallgatók OTDK helyezéseiről nem
számolnak be.
 Vendégoktatók rendszeres meghívásáról nem számolnak be.
 Saját oktatók külföldi szereplései között kiemelkedő Varga Csaba professzor 13 előadása, Péteri
Zoltán professzor rendszeres előadásai, és 4 fiatal oktató 4 előadása.
 A tanszék oktatói 7 tudományos konferenciát, emlékülést és országos munkaértekezletet
szerveztek.
 Eredményes belső minőségbiztosításról a pályázó nem számol be.
 A tanszék tudományos tevékenységéről a pályázó által bemutatott kép egyezik a szakmai
közvéleményben kialakult pozitív értékítélettel.

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE „KIVÁLÓSÁGI
HELY” CÍM ELNYERÉSÉÉRT BENYÚJTOTT PÁLYÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSE.
A MAB 2006/4/V/8. számú határozata:
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézetének „Kiválósági
hely” címre szóló pályázatát nem támogatja.
Indoklás:
 A főtárgyi előadásokat és szemináriumokat a főállású oktatók tartják, azonban a pályázatból nem
tűnik ki, hogy ez a személyi kör megegyezik-e a pályázat 2. pontjában felsorolt oktatókkal.
 Minősítettek arányát az oktatók között az a körülmény jellemzi, hogy a teljes munkaidőben
foglalkoztatottként jelzett 10 oktató 40 %-a nemcsak tudományosan minősített, hanem a büntető
jogtudomány kiemelkedő személyiségei közé tartozik, de ¾ részük tudományos tevékenységének
zömét nem a pályázó Intézetben fejti ki.
 A pályázó Intézet jelentős tudományos teljesítményről ad számot fontos kodifikációs
munkálatokban történő részvétel, és részben ehhez kapcsolódva 6 kutatási programok
megjelölésével, anélkül, hogy kitérne a részvétel módozataira.
 A pályázat 4 idegen nyelvű anyag (2 USA-beli és l német szerző) képzésbeli felhasználásáról
számol be meglehetősen röviden.
 Az Intézet OTDK tevékenységét 2003 és 2005. években elért 2 II. és 2 III. helyezés és 1 külön Díj
megszerzése jelzi.
 A pályázó 13 hazai vendégoktató meghívásáról számol be, akik valamennyien a bűnügyi
tudományok különböző ágazatainak elismert művelői, külföldi vendégoktatók meghívásáról nem
történik említés.
 Az Intézet 4 oktatója 8 alkalommal tartott külföldi tudományos rendezvényeken előadást.
 Az Intézet 2 tudományos konferencia szervezett, amelyeken előadóként 6 oktató szerepelt.
 Eredményes belső minőségbiztosítás a pályázó nem számol be.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas
Közgazdaságtudományi Intézete „Kiválósági hely” cím elnyeréséért benyújtott pályázatának
értékelése
A MAB 2006/4/V/7. számú határozata:
A MAB a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Heller Farkas
Közgazdasági Intézetének „Kiválósági hely” címre szóló pályázatát nem támogatja.
Indoklás


A pályázat nem tartalmazza a tanrendet, a tantárgyi programokat ill. az intézet oktatóinak részletes
felsorolását, így nem állt módomban ellenőrizni az 1., 2. és a 4. kiválósági kritérium pályázatban
jelzett teljesülését. De felteszem, teljesülnek.



Az azonban kitűnik az anyagból, hogy a kevés oktató jelentős hányada máshol is (egyesek több
helyen is) fő- vagy részállásban foglalkoztatott oktató-kutató. Mindez nehezen teszi lehetővé azt,
hogy az intézetben intenzív tudományos műhelyek működjenek.



A kiválósági kritériumok között az egyik legfontosabb a 3. pont, a tudományos teljesítmény
színvonala, amelyet elsősorban az oktatók megjelentetett tanulmányainak minősége és
mennyisége hivatott dokumentálni. A pályázat hat témakörbe sorolja az intézet oktatóinak
publikációit, azonban azok egyike sem képez koherens kutatási programot.



A publikációk döntő többsége különböző, saját és más intézmények kiadványaiban,
konferenciaköteteiben jelentek meg. Mindössze három jelent meg országos (az MTA listáján
jegyzett) szakmai folyóiratban, a szakmában jegyzett külföldi folyóiratban pedig egy sem. A
kutatási anyagok között számos jegyzetet és oktatási segédletet is feltüntettek. Több közlemény
megjelenési helye (ÁSZ, MTA VKI, Szeged GTK) arra utal, hogy az illető oktató másik állásában
készült.



A további, 5-12. kritériumok tekintetében hasonlóan szerény eredményeket tud csak a pályázat
felmutatni, különösen hiányos a minőségbiztosítási rendszer bemutatása.
Mindezek alapján, véleményem szerint, az intézetet nem tesz kellő mértékben eleget a kiválósági
helyekkel szemben támasztott kritériumoknak.



Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke
„Kiválósági hely” cím elnyeréséért benyújtott pályázatának értékelése
A MAB 2006/4/V/6. számú határozata:
A MAB a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke
„Kiválósági hely” címre szóló pályázatát nem támogatja.
Indoklás:
 A Tanszéken a tanórák több mint 70%-át (78%) teljes munkaidőben foglalkoztatott, főállású
oktatók tartják.
 A Tanszéken oktatók között a minősítettek (DsC, CsC) magas arányban vesznek részt a teljes
munkaidejű tanárok között.
 A Tanszék, a képzéshez kapcsolódóan jelentős tudományos teljesítményt valósított meg, helyben
sok kutatási program van (orvosi jog, szerződési jog, szellemi alkotások joga, versenyjog, kötelmi
jog egésze, személyi jog, alkotmánybíráskodás, polgári jogi felelősség, gyermekjogok).
 A Tanszék pályázatokból nyert támogatások alapján külföldi könyveket és kiadványokat szerzett
be, ezeket folyamatosan felhasználják az oktatás (képzés) és kutatás során, valamint az OTDK-án
résztvevő és díjazott diákok által.
 A Tanszék hallgatóinak az OTDK-n elért eredményei (I-III. helyezések) kiemelkedőek.
 Egy külföldi (Salzburgi egyetem) oktató rendszeresen alkalmaznak minden tanév első félévében a
bevezetés az osztrák magánjogban című tantárgyból.
 Nincs adat a saját oktatók vendégszerepléseiről külföldön.
 Tudományos rendezvények, konferenciák szervezése tekintetében, a Tanszék jelentős témákról
szervezett 1995-ben, 1999-ben és 2005-ben tudományos konferenciákat ( Pacem in utero konferencia, OTDK-konferencia, Életvédő konferencia).
 Eredményesen működő belső minőségbiztosítási rendszer tekintetében, a Tanszék jelentős
teljesítményt nyújt. Minden vizsgaidőszakra vonatkozóan, az oktatók eredményeinek értékelésére
kerül sor. Kiszámolják a vizsgaeredmények átlagait, ezt követően tanszéki értekezlet keretében
értékelik azokat, évente 4 alkalommal. A Tanszék vezető oktatói folyamatos konzultációt tartanak
a tanársegédekkel.
 A Tanszék egyes kutatói a képzés specifikumainak megfelelően kiemelkedő oktatási-kutatási
tevékenységet folytatnak egy-egy szűkebb szakterületen, mint pl. az aklotmányb1ráskodás, az
orvosi jogi és az életvédelem, a szerzői jog és iparjog védelem, a személyiség védelem, az
általános tanok, a felelősségi jog és a szerződések joga területén.

Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája „Kiválósági hely” cím
elnyeréséért benyújtott pályázatának értékelése
A MAB 2006/4/V/9. számú határozata:
A MAB öt évre, 2011. június 30-ig „Kiválósági hely” címet ítél oda az Miskolci Egyetem

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának.
Indoklás:
 A Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Állam- ás Jogtudományi Doktori Iskoláján 32 minősített
(DSc,CSc, PhD) oktató van alkalmazásban, ebből 24 belső, a többi külső alkalmazott. Így az
oktatók 75 %-a belső alkalmazású. A doktori iskolának két belső és két külső akadémiai doktori
címmel rendelkező oktatója van. A doktori iskola vezetője DSc címmel rendelkezik.
 A minősítettek (DSc, CSc, PhD) részvétele a doktori képzésben alkalmazott oktatók körében
100%-os.
 A doktori Iskola oktatói és hallgatói jelentős tudományos teljesítményt valósítottak meg.
 A doktori iskola témavezetője határozza meg a szigorlathoz és a disszertációhoz ajánlott külföldi
irodalmat. A külföldi irodalom beszerzéséhez hozzájárul a külföldi részképzés is.
 Évről-évre több hallgató vesz részt 1-2 féléves részképzésben külföldi egyetemeken. E képzések
ösztöndíj támogatása jónak mondható, a tehetséges, idegen nyelvet beszélő hallgatók szinte
mindegyike a 3 éves képzés során sikerrel pályázik államközi egyezményeken alapuló, ill. egyéb
ösztöndíjak elnyerésére.
 A doktori iskola keretében más magyarországi karok professzorai is részt vettek, ritkábban
külföldi professzorok is.
 A doktori iskolán belül az oktatók és a hallgatók részt vettek a Miskolci Egyetem ÁJK intézetei és
tanszékei által szervezett hazai és nemzetközi konferenciákon.
 A doktori iskola jelentős teljesítménye, hogy a PhD hallgatók tanulmányai a doktori iskola egyik
vezetőjének (Stipta István) szerkesztésében külön kiadvány sorozatban jelennek meg.
 A doktori iskola minőségbiztosításának rendszere a kidolgozott felvételi rendszeren a tanrendi
követelmények következetes betartásán és a hallgatók kutatási eredményeiből szóló beszámolóján
alapul, nem különben a tudományos konferenciákon való részvételen, a publikációs tevékenység
és a külföldi részképzés útján valósul meg.
 A doktori programok keretein belül számos oktató kiemelkedő oktatási- kutatási tevékenységet
folytatott egyes szakterületükön, melyeket számos publikáció jelez.

A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája „Kiválósági hely”
cím elnyeréséért benyújtott pályázatának értékelése
A MAB 2006/4/V/10. számú határozata:

A MAB a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája
„Kiválósági hely” címre szóló pályázatát nem támogatja.
Indoklás:
 A három oktatási szinten a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma szintről-szintre csökken. (a
pályázat nem adott egzakt választ a kérdésre).
 A minősítettek számára vonatkozóan a pályázó adatszolgáltatása hiányzik. A szak önértékelésének
2-3 oldalán található adatok alapján ez az arány 32 %. Ez szolidan magas részesedés.
 A szakirodalmi alkotások jelentős része a kari Acta-ban jelent meg. Viszonylag kevés a
monográfia és a külföldi publikáció. A szakírói ténykedés nagyjából arányos és lendületes.
 A német és a francia nyelvű jogászi rész-képzés Szeged sikerágazata.
 Egy tanév alatt mindössze két doktorandusz vett részt külföldi részképzésen, hárman voltak
külföldi konferencián.
 Az SzTE ÁJK igen széles körben fogad külföldi vendégelőadókat, akik részben közvetlenül a
doktorandusz-képzésben is részt vesznek.
 A szegedi jogtudományi rendezvények számosak, de nincs közlés arról, hogy a Doktori Iskola
„társszervezői” feltüntetése mögött milyen valóságos tevékenység áll.
 A Doktori Iskola színvonalas annalest ad ki a doktoranduszok dolgozataiból. Az alapítás óta
kiadása töretlen.
 Az átlagosan elvárható fölé a minőségbiztosítási rendszer alig emelkedik.
 Kétségtelen pozitívum azon igyekezet, ahogyan a Doktori Iskola a doktoranduszokkal kapcsolatot
tart fenn. Elismerésre méltó a Doktori Iskola adminisztrációjának működése. A lényeget illetően
azonban elgondolkoztató, hogy miért jelentős a lemorzsolódás, és az is, hogy a fokozatot szerzett
hét személy közül hárman egyéni felkészülés útján lettek minősítettek. A tantervi kínálat
változatlanul diffúz, és némileg csonka is.

