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Preambulum
1. § A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája keretében a
Teológiai Doktori Programban és a Kánonjogi Doktori Programban folyik a tudományos
képzés a PhD fokozatok és a habilitációs címek elnyerésére.
2. § A Hittudományi Doktori Iskola (DI) minőségbiztosítási rendszerével illeszkedik a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem küldetésnyilatkozatában, az egyetem doktori
szabályzatában, valamint a doktori képzések résztvevőire vonatkozó tanulmányi és
vizsgaszabályzatában, továbbá a DI Doktori Képzés és a Doktori (PhD) Fokozatszerzés
Szabályzatában foglaltakhoz, a DI Képzési Tervéhez, amelyek a doktori képzés rendjét, így a
DI tevékenységét különösen is meghatározzák. Mindezeken keresztül a jelen
minőségbiztosítási terv összhangban van a többször módosított nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvénnyel (Nftv.); a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a
habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelettel, annak a 266/2016. (VIII. 31)
Korm. rendelettel történő módosításával; valamint az Országos Doktori Tanács 2013. október
18-i ülésén elfogadott ajánlásokkal. Egyúttal igazodik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság vonatkozó előírásaihoz, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minőségbiztosítási
irányelveihez, a minőségbiztosítási nemzetközi fejlesztési trendjeihez, különös tekintettel a
felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeire és irányelveire, illetve a Katolikus
Egyház különböző nemzetekhez kötődő felsőoktatási intézményeiben jelentkező gyakorlatra.
A Nevelésügyi Kongregáció és az Apostoli Szentszék által az egyházi egyetemek és
fakultások minőségbiztosítására 2007. szeptember 19-én jött létre Agenzia della Santa Sede
per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche
(AVEPRO) néven az az önálló nemzetközi akkreditációs szervezet, amely rendszeres – a
hazai minőségellenőrzési kritériumrendszernél jóval szigorúbb követelményeket alapján
rendszeresen és átfogó módon ellenőrzi nemcsak a PPKE-t, hanem kifejezetten a doktori
képzés és fokozatszerzés minőségét is. Ennek köszönhetően a DI minőségirányítási rendszere
része a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és azon belül is a Hittudományi Kar, valamint a
Kánonjogi Posztgraduális Intézet integrált irányításának, és elválaszthatatlan összetevője az
Egyetem minőségirányítási munkájának.
3. § A DI Tanácsa követi a Doktori Képzés és a Doktori (PhD) Fokozatszerzés Szabályzatban
és a Képzési Tervben rögzítettek megvalósítását, mely testületi feladat ellátását a jelen
Minőségbiztosítási Tervben foglaltak külön is támogatják a doktori képzés sajátos
követelményeinek a megjelenítésével. Ezek közül ki kell emelni a képzési színvonal állandó
fejlesztését, a nemzetközileg is elismert eredményeket hozó kutatások folytatását, a DI
működési hatékonyságának növelését, az egyes szereplők (hallgatók, oktatók, munkatársak,
társadalmi partnerek) megelégedettségének növelését, a külső és belső környezet igényeinek
való mind magasabb szintű megfelelést.
4. § A DI a magyar katolikus egyházi felsőoktatás vezető tudományos szervezete, amelynek
háttérintézményét képező PPKE a Katolikus Egyetemek Világszövetségének, az Európai
Katolikus Egyetemek Szövetségének, a Nemzetközi Kutatóegyetemi Hálózatnak (IRUN) és a
Visegrád+ Kutatóegyetemi Hálózatnak és a Közép-Európai Egyetemi Szövetség teljes jogú
tagságával rendelkezik. A DI elsődlegesen a magyar katolikus felsőoktatásnak a javát
szolgálja, azét a közhasznú társadalmi szervezetrendszerét, amely egyszerre képes a
keresztény értékekre támaszkodó nemzeti és egyetemes műveltség hagyományait megőrizni,
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átörökíteni és gazdagítani, a legkorszerűbb nemzetközi követelményeknek megfelelni, s
ugyanakkor azokat az egyház, a társadalom többi része és a gazdaság számára közvetíteni.
5. § A jelen Minőségbiztosítási Terv a doktori képzés és fokozatszerzés
minőségbiztosításának azokkal a szempontjaival foglalkozik, amelyek a fent jelzett
szabályozókban foglalt követelményeken túlmenően is rögzítendők. A DI az alábbiakban
rögzíti Minőségbiztosítási Tervet annak érdekében, hogy ezzel is biztosítható legyen a
küldetésnyilatkozatban is rögzített célkitűzések hatékony megvalósítása.
I. A Doktori Iskola minőségbiztosítási elvei
6. § A Doktori Iskola sajátos helyzete
A Doktori Iskolának a tudomány világában betöltött sajátos helyzete abból adódik, hogy a DI
elsődleges intézményi hátterét nyújtó Hittudományi Kar Magyarországon egyedül jogosult
arra, hogy a katolikus hittudomány és kánonjog terén, a római Apostoli Szentszék által
elismert tudományos fokozatokat nyújtó képzést folytasson. A teológus és kánonjogász szak
tantárgyi struktúrája a katolikus egyházi felsőoktatást irányító és ellenőrző római székhelyű
Katolikus Nevelésügyi Kongregáció által kiadott Sapientia Christiana (1979. IV. 15.) és Novo
Codice (2002. IX. 2.) kezdetű kánoni rendelkezések alapelveire épül, valamint teljes
összhangban van a Nevelésügyi Kongregáció 392/2005. számú körlevelében foglalt
ajánlásokkal. Ezek szerint a teológiai és a kánonjogi fakultások tradicionális hármas
akadémiai ciklusa (a bakkalaureátus, a licenciátus és a doktorátus) tökéletesen megfelel a
hatályos Nftv. és a 266/2016. (VIII. 31) Korm. rendelet által rögzített minőségi elvárásoknak.
Sőt, a doktori képzés folyamán kötelezően teljesítendő licenciátusi fokozat, a komplex vizsga
követelményeit meghaladó módon biztosítja a képzés és kutatás minőségellenőrzését. A
licenciátust követően elnyerhető teológiai, illetve kánonjogi doktorátus az Apostoli Szentszék
által elismert legmagasabb szintű tudományos fokozat, amely egyúttal a Magyar Állam által
elismert PhD fokozat elnyerését is jelenti a doktoranduszok számára. A DI-ban megszerzett
fokozatot – sajátos egyházi tudományos fokozat jellegére tekintettel – a világ valamennyi
katolikus teológiai intézményében elfogadják, ami ezeknek a doktori okleveleknek
kiemelkedő helyzetét biztosítja a tudományos világban. A Nevelésügyi Kongregáció az általa
összehangolt és nemzetközileg elismert minőségbiztosítási tevékenység keretében, saját
akkreditációs bizottságán – AVEPRO – keresztül folyamatosan ellenőrzi a fokozat kiadására
jogosult intézmények tudományos oktatói és kutatói munkáját és működését, ami biztosítja a
katolikus hittudomány és a kánonjog terén végzett tudományos kutatások és az odaítélt
tudományos fokozatok legmagasabb, nemzetközi színvonalát.
6. § A Doktori Iskola infrastrukturális háttere
(1) A DI elsődleges intézményi hátterét jelentő Hittudományi Kar Veress Pálné utcai
épületében összesen nyolc nagyobb, a korszerű oktatás és a tudományos rendezvények
követelményeinek mindenben megfelelő előadóterem áll a tudományos továbbképzés
rendelkezésére 50 főstől 192 fősig terjedő kapacitással, összességében 610 m2 területtel. A
termekben biztosított a projektoros számítógépes prezentáció feltétele, valamint kiépítésre
került a távjelenléttel megtartható órák technikai háttere, amely elsődlegesen a PPKE egyes
karain megtartott előadásokon történő interaktív részvételt biztosítja, továbbá a hazai és
nemzetközi partneregyetemek hasonló rendszerű előadásaiba és szimpóziumaiba történő
bekapcsolódást.
(2) Itt található a Magyarországon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező teológiai
szakkönyvtár, amely magas szinten képes szolgálni a kutatás és a tudományos továbbképzés
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igényeit. A könyvtár központi szerepet tölt be a régió tudományos életében, gyűjtőkörébe
foglalva azt a nemzetközi irodalmat, amit a Szentszék által elismert fakultások világszerte
kiadnak, illetve az oktatásban és kutatásban használnak. Az 545 m2 területen elhelyezkedő
könyvtár mintegy 80 ezer kötetes, 40 fő számára biztosít egyéni kutatási lehetőséget, köztük 8
modern számítógépes munkahelyet is. A tanszéki helyiségekben elhelyezett további 26 darab
személyi számítógép segíti a kutatók munkáját. Az állományon belül több kiemelkedően
gazdag gyűjtemény is helyet kap: a Keleti és Biblikus Gyűjtemény, a Patrisztikus Gyűjtemény,
és a Kánonjogi Különgyűjtemény. Ez utóbbihoz tartozik a teljes kánonjogi alapkönyvtárat
felölelő – beleértve a középkori kánonjogtudomány kiemelkedő klasszikusainak summa és
glossza-irodalmát – mikro-fiche gyűjtemény. Ugyanitt található a tudományág nemzetközi
szinten egyik legkiemelkedőbb kutatóhelyének számító Kánonjogtörténeti Kutatóközpont,
számítógépes munkaállomással, mikrofiche- és mikrofilm olvasóval, könyv- és
filmszkennerrel, ill. digitalizációhoz szükséges további eszközökkel. Az Ószövetségi
Bibliatudományi Tanszéken kialakításra került egy modern biblikus kutatóhelyhez szükséges
számítástechnikai eszközpark. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet (Budapest, Szentkirályi u.
28.) a Kánonjogi Doktori Program kapcsán mindezt az infrastrukturális adottságot további
nagyméretű tantermekkel, intézeti és könyvtári helyiségekkel, számítógépes szolgáltatásokkal
egészíti ki az Egyetem Szentkirályi utcai épületében.
(3) A DI nemzetközileg is kimagasló tevékenységének további fejlesztése érdekében
biztosított az infrastruktúra szolgáltatási értékének megőrzése, sőt a technikai adottságok, a
könyvtári állomány folyamatos növelése.
7. § A Törzstagok, Témavezetők, Oktatók és Kutatók tevékenysége
Nemzetközileg kiemelkedő és elismert oktatási és kutatási tevékenység folyik a DI keretében.
A törzstagok, témavezetők és oktatók kimagasló tudományos eredményességét az elnyert
pályázati támogatások is mutatják, amelyek a doktori iskola hatékony működését is
támogatják. A törzstagok, témavezetők és oktatók meghatározó szerepet töltenek be a
szakterületüknek megfelelő nemzetközi és hazai szakmai társaságokban, amely nagyban segíti
a tudományos kutatói és oktatói tevékenység összehangolását, az eredmények kölcsönös
megismertetését és a DI hallgatóinak bekapcsolódását a tudományos közéletbe. A
hatékonyság szempontjából is kiemelt szerepe van a rendszeres – kötelező – publikációs
tevékenységnek (melynek rögzítése folyamatosan és naprakészen – 100%-os
feldolgozottsággal – kerül át az MTMT adatbázisába), a doktori dolgozatok témavezetésének,
a pályázati forrásokból is támogatott projektvezetésnek, valamint a legújabb kutatási
eredményekbe és azok alkalmazásába bevezető elméleti és gyakorlati kurzusok tartásának.
Mindez tényleges lehetőséget nyújt a doktoranduszoknak, illetve a posztdoktoroknak arra,
hogy bekapcsolódhassanak a doktori iskola tagjainak kutatásaiba és oktatásába, valamint
konferencia részvételi tevékenységébe, sőt az általuk vezetett projektek aktív résztvevői
lehessenek, felhasználhassák azokat a publikációs lehetőségeket, amelyek a projektek
megvalósítása kapcsán, illetve saját kiadású tudományos folyóiratok révén nyílnak meg.
8. § Elnyert pályázatok a 2006-2016. évekre
(1) A DI tagjai, valamint a működési feltételeket alapvetően biztosító Hittudományi Kar már
eddig is számos pályázati támogatást nyertek el a 2006-tól 2016-ig tartó időszakra. A már
lezárult, illetve jelenleg zajló projektek közül a kutatási projektekből négyet az oktatási tárca,
tizenkettőt az OTKA, egyet az NKA támogatott, az oktatási tárca a DI-t külön is támogatta.
Azonban itt említendő a TÁMOP 4.2.1 és a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0014 azonosító
számú projekt megvalósítása is. A könyvtárfejlesztéseket hét OTKA-támogatás és egy
szaktárca támogatás elnyerése segítette.
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(2) Az Egyetemen belül működő Pázmány Alapítványon keresztül a Hittudományi DI
számára is többfajta, a tehetséges és rászoruló hallgatóknak nyújtott, ösztöndíj
megpályázására nyílik lehetőség.
(3) Ezt egészíti ki a PPKE hazai szinten egyedülálló és jelentős belső pályázati rendszere,
amelyet a 2014/2015-ös akadémiai évtől működtet, Központi Alapok Program (KAP) néven,
több támogatási alcsoporttal. A belső – a külső pályázati rendszer minden elemét átvevő –
pályázati lehetőség, jelentősen segíti a tehetséges doktoranduszok kutatási, publikációs,
konferencia részvételi tevékenységének támogatását; a team-munkát; a hazai és külföldi
konferenciaszervezést; a fiatal oktatók további nemzetközi szintű kutatási és előadási
mobilitását, ill. aktivitását.
(4) A pályázati eredményesség fontos, objektív tényezője és indikátora mind a DI iskola
fejlesztési forrásainak biztosításának, mind pedig a regisztrált tudományos aktivitásnak.
9. § Nemzetközi együttműködések
A DI képzési és tudományos munkájában együttműködik a külföldi katolikus egyetemekkel,
és más stratégiai külföldi minőségi kutató és oktató intézményekkel, szakmai tudományos
szervezetekkel, továbbá más hazai oktatási és tudományos intézményekkel. Fontos feladata a
nemzetközi kapcsolatok ápolása és bővítése. A DI fokozott figyelmet fordít a hazai
felsőoktatási és tudományos intézményekkel kialakított kapcsolatokra, a tapasztalatok
kölcsönös hasznosítására. A DI számára alapvető fontosságú a nemzetközi kapcsolatrendszer,
amely egyrészt megfelel a hazai és a regionális viszonylatban betöltött vezető tudományos
szerepének és tágabb nemzetközi elismertségének, másrészt hozzájárul a képzés nemzetközi
tartalmainak biztosításához. A DI-nak a teológia, illetve a kánonjog területén szerződésben is
rögzített kapcsolata van a Leuveni Katolikus Egyetemmel, a Passaui Egyetemmel, a
Müncheni Ludwig-Maximilians Egyetemmel, a Babes-Bolyai Egyetemmel, a Westfälische
Wilhelms-Universität-tel (Münster); a Lyoni Katolikus Egyetemmel; a Toulous-i Katolikus
Egyetemmel; az Universidad San Dámaso-val (Madrid); a Francisco de Vitoria Egyetemmel
(Madrid); az Universidad de Navarra-val (Pamplona); a Zágrábi Katolikus Egyetemmel; a
Rózsahegyi Katolikus Egyetemmel; a Jagello Egyetemmel; a Krakkói Katolikus Egyetemmel;
a Varsói Katolikus Egyetemmel; a Lublini Katolikus Egyetemmel, a Nagyszombati
Egyetemmel; az University of Kaslik-kal; az University of Madaba-val; az Erbili Katolikus
Egyetemmel; University of Notre Dame-mel (USA, Ind.). Mindezen túl folyamatos oktatási
és kutatási együttműködést ápol a DI az Apostoli Szentszék Rómában űködő egyetemei közül
a Gergely Pápai Egyetemmel, a Lateráni Pápai Egyetemmel, a Santa Croce Pápai
Egyetemmel, az Antonianum Pápai Egyetemmel, az Angelicum Pápai Egyetemmel, az
Urbaniana Pápai Egyetemmel, és a Pontificia Facoltà Teologica e Pontificio Istituto di
Spiritualità "Teresianum"-mal, valamint a Studium Generale Marcianum-mal (Velence).
Mindezt hasznosan egészíti ki a PPKE által 2007. szeptember 7-én Nijmegen-ben aláírt IRUN
megállapodás, amely Európa legjobb kilenc multidiszciplináris kutatóegyetemét tömöríti,
konkrét közös képzési és kutatási programokban. A nemzetközi kapcsolatok bővítése terén, a
PPKE 2013-ban kialakította a Keresztény Filozófiai Intézetet a PPKE HTK, a PPKE BTK és
a University of Notre Dame együttműködésében; továbbá a zágrábi és a lublini katolikus
egyetemmel való szorosabb kutatási és oktatási együttműködést. Szintén kialakításra került a
Nostra Aetate Intézet és a 2014-ben létrehozott International Canon Law Research Center,
amely 2015-től szoros együttműködést fejt ki a nemzetközi doktori hallgatók képzési és
kutatási tevékenységének minőségi előmozdítása terén, az Il diritto canonico nella storia:
studio e ricerca sulle fonti-val (Studium Generale Marcianum, Velence) közösen. Hasonló
együttműködés áll fenn az International Canon Law Research és az Institute of Medieval
Studies (University of Notre Dame, USA, Ind.) között.
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10. § A nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően két új – idegen nyelvű – program
indul 2017 és 2019 között a DI-ben patrisztika (ókeresztény egyház és irodalom) és biblikum
(Ó- és újszövetségi szentírástudomány) területén, az Institut Catholique de Toulouse és az
Universidad San Damaso közreműködésével, magyar, angol, olasz, spanyol és francia
nyelven. Az ehhez szükséges infrastrukturális és kutatási háttér mind a három közreműködő
egyetemen rendelkezésre áll, ahogy a képzéshez és a kutatás vezetéséhez szükséges minősített
oktatók, témavezetők és törzstagok.
11. § A kutatási eredmények közzététele
(1) A DI keretében elért kutatási eredmények közzététele nemcsak az eredményesség
mutatója, hanem alapvető biztosítéka a DI jelenlétének a hazai és a nemzetközi
tudományosságban. A doktorjelöltekkel szemben is elvárás a tudományos rendezvényeken
való részvétel és a publikációs tevékenység. A DI Működési Szabályzata 31. § (3)
bekezdésben kifejezetten a doktoranduszok DI-ben folytatott tudományos munkájának
indikátoraiként írja elő a kutatási és disszertációs szakaszban – a Képzési Tervben is rögzített
formában – a doktori témához kapcsolódó tudományos konferencián hallgatóként történő
részvételt, a rövid magyar nyelvű tanulmányt, a hosszabb magyar nyelvű tanulmányt, a rövid
idegen nyelvű tanulmányt, a hosszabb idegen nyelvű tanulmányt, a magyar nyelvű
tudományos előadást, a magyar nyelvű kiadvány szerkesztésben való részvételt, az idegen
nyelvű kiadvány szerkesztésében való részvételt, az idegen nyelvű tudományos előadást, a
magyar nyelvű oktatást, az idegen nyelvű oktatást, valamint a szakfordítást. Mindezen
tudományos tevékenység szervezettsége, moderálása és minőségbiztosítása érdekében a DI
iskola tudományos szimpóziumokat, tanulmányi napokat és kongresszusokat egyaránt szervez
(idehaza és külföldön), lehetővé teszi a külföldi vagy más hazai egyetemen, ill. konferencián
történő szakmai részvételt; valamint az Egyetem gondozásában folyóiratokat, sorozatokat,
elektronikus kiadványokat, és alkalmi tudományos kiadványokat jelentet meg, illetve
honlapokon teszi követhetővé a DI-ben folyó munkát. Az Intézmény három saját nemzetközi
szerkesztőbizottság által ellenőrzött és nemzetközileg referált folyóiratot ad ki: a magyar
nyelvű Teológia és a Kánonjog című folyóiratokat; továbbá az idegen nyelvű Folia
Theologica et Canonica folyóiratot. Ezeken túl még három önálló szaktudományos
könyvsorozattal biztosítja a DI törzstagjainak, témavezetőinek, oktatóinak, posztdoktorainak,
doktoranduszainak a nívós publikációs lehetőséget, kiegészítve a nemzetközi társintézmények
széles körben biztosított idegen nyelvű publikációs lehetőségeivel. Az Apostoli Szentszék
minőségbiztosítási rendszere megkívánja a DI-től, hogy a sikeresen megvédett doktori
disszertációkat legalább részben, nyomtatásban is szükséges publikálni.
(2) A Doktori Iskola Teológiai és Kánonjogi doktori programja az éves munkatervek szerint
valósítja meg a tudományos rendezvények szervezését, amelyekhez pályázati források
elnyerésére törekszik. Ennek megfelelően kerül sor a doktoranduszok bevonására a
szentírástudomány, a magyar egyháztörténet és az ókori bibliafordítások tudományterületein,
az egyházi alkotmányjog, szentségjog és egyházjogtörténet területén megvalósuló
konferenciákra. A DI éves rendszerességgel megtartja a teológiai napokat, illetve a kánonjogi
szakmai napokat, amelyek a tudományterületek hazai művelésének kiemelkedő fontosságú
rendezvényei, ahol a hazai és határon túli magyar katolikus teológusképző intézmények
tanárai, egyházi bíróságok bírái, valamint a DI-ben PhD fokozatot nyert teológusok és
kánonjogászok mutatják be legújabb kutatási eredményeiket, ezzel is kiegészítve a Doktori
Iskola oktatási programját, egyúttal ki is emelve annak szerepét. A Kánonjogi Program
keretében évente kétszer kerül sor ún. kerekasztal-konferenciára, amely kifejezetten a DI
hallgatóinak kínál lehetőséget a folyamatban lévő kánonjogi kutatások eredményeivel való
naprakész megismerkedésre. Ez egészül ki az éves magyar hittudományi PhD konferenciával.
Az évente megrendezett nemzetközi konferenciák sorából kiemelkedik Teológiai Doktori
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Programhoz kötődő, és nemzetközi kutatási kapcsolatra épülő hagyományos magyar–német
teológiai napok, amelynek évenkénti váltakozással Passau, Münster vagy Budapest ad otthont.
Hasonló mintára épül a Kánonjogi Doktori Program és a Klaus-Mörsdorf-Studium für
Kanonistik (München) együttműködésében szervezett intézményközi kánonjogi konferencia.
Évente kerül sor a nemzetközi hittudományi PhD konferenciára is. A Kánonjogi Programban
végzett tudományos munka nemzetközi beágyazottságát és elismertségét jelentősen segíti a
hagyományos februári nemzetközi kánonjogi tanulmányi nap, amelyet a szakma
legkiemelkedőbb képviselői tisztelnek meg előadásukkal. Ez egyúttal lehetőség is a DI
hallgatói számára a nemzetközi kánonjogi tudományos életbe való bekapcsolódásra, amint az
is, hogy a Kánonjogi Posztgraduális Intézet visszatérő módon házigazdája lehet a hatályos és
a középkori kánonjogtörténeti világkongresszusnak. Ezt egészíti ki 2015-től az International
Canon Law History Reserach Center által évente megrendezett nemzetközi tanulmányi nap a
DI Kánonjogi Programjának doktoranduszai számára, valamint a négyévente (először 2018ban) Budapesten, a PPKE keretében megrendezendő Kánonjogtörténeti Világkongresszus.
Ezekkel a hazai és nemzetközi konferencia-rendezvényekkel jóval az ODT által állított
alapkritérium felett teljesül a doktoranduszok szakmai előadásának kötelezettsége.
(3) A DI komoly figyelmet szentel a törzstagok, témavetetők, oktatók, valamint a
doktoranduszok publikációs tevékenységének követésére. A publikációk elsődlegesen
nemzetközileg referált, nemzetközi szerkesztőbizottság által szerkesztett és ellenőrzött
folyóiratokban és sorozatokban jelennek meg idehaza és külföldön. A DI minimális elvárása a
DI szakterületét szem előtt tartó minőségi publikációs aktivitás, nemzetközi, lektorált és a
tudományterületen a legnívósabb folyóiratnak minősülő publikációs helyeken. Ennek
mértékét és a publikációs helyek minőségét a DI köteles folyamatosan mérni, azokat félévente
összesíteni a DI Doktori Tanácsa számára.
(4) A személyenkénti publikációs nyilvántartásokat folyamatosan szükséges frissíteni a
tudományos közleményekkel, kötetekkel, a konferenciákon tartott előadásokkal. A
publikációk követése a belső minőségbiztosítási tevékenység hangsúlyos része. Az
összefoglaló adatok – a féléves méréseket összegezve – az éves statisztikai jelentésekben
rögzülnek.
(5) A törzstagok, témavezetők és oktatók tudományos publikációi és hivatkozási indexük
folyamatosan kerül feltöltésre a HTK Könyvtára által az MTMT rendszerbe. Innen történik az
évenkénti nyomtatott publikációs listák letöltése, nyomtatása és az irattárban való elhelyezése.
Ezek a listák megfelelően tükrözik, hogy a törzstagok valamennyien szakterületük vezető
kutatói között szerepelnek, az intézmény kiemelt tudományos helyének megfelelően. A DI
minőségbiztosítási előírása a kellően objektív visszacsatolás, azaz, hogy doktori képzésben
részt vevő oktatók, témavezetők és a DI különböző testületeinek tagjai folyamatos és
hivatalos visszajelzést kapjanak tevékenységük színvonaláról, de egyúttal biztosított számukra
tapasztalatuk DI felé történő hivatalos visszacsatolása is.
(6) A törzstagok, témavezetők és oktatók tudományos eredményeinek és közzétételüknek
folyamatosnak kell lennie, a jelen Minőségbiztosítási Terv 11. § (4)-(7) bekezdésének
megfelelően.
(7) Az Intézmény publikációs tevékenységét rendszeresen ellenőrzi a római székhelyű
Nevelésügyi Kongregáció önálló – az EU által elismert minőségellenőrzési tevékenységet
folytató – AVEPRO. A nyilvános rendes tanári kinevezéshez (vö. professor ordinarius) az
intézmény továbbra is előírja a habilitáció megszerzését, annak ellenére, hogy azt már nem
írják elő kötelezően az állami jogszabályok. A habilitáció követelményei közé tartozik a
minősített nemzetközi publikációs és előadói tevékenység. A tudományos eredmények
elismertségének mérése – a tisztán hitéleti tudományterület sajátosságai szerint – a publikációt
biztosító folyóiratoknak és sorozatoknak a Nevelésügyi Kongregáció által ellenőrzött
fakultások nemzetközi hálózatához tartozó, hittudományokat művelő intézmények elismerése
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alapján történik. Ilyen, kiemelten elismert, nemzetközi szerkesztőbizottság által lektorált,
referált folyóirata a PPKE-nek a Teológiai és a Kánonjogi Programban, magyar nyelven a
Teológia és a Kánonjog; idegen nyelven pedig a Folia Theologica et Canonica. A Studia
Theologica Budapestinensia, a Varia Theologica és a Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris
Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae sorozatok hasonlóan rangos
helyet vívtak ki a katolikus hittudomány és kánonjogtudomány terén. Az említett
folyóiratokban és sorozatokban a DI tagjai mellett, rendszeresen publikálnak a szakma
nemzetközileg legrangosabb szaktekintélyei, valamint a kutatási programokba bekapcsolódó,
és mértékadó új tudományos eredményt feltáró doktoranduszok.
(8) A DI-ban folyó tudományos élet kiteljesedését kívánják segíteni az alábbi tevékenységek:
 folyóiratok kiadása,
 szaktársaságok megalapítása,
 szakmai napok tudományterületenként,
 évkönyvek, ünnepi kötetetek kiadása a kutatási eredményekkel,
 kézikönyvek kiadása, tankönyvek, gyűjteményes kötetek, kommentár sorozat
(biblikum),
 havonkénti szakmai beszélgetések,
 affiliált intézmények látogatása,
 teológiai napok,
 kánonjogi napok,
 PhD konferenciák,
 külföldi szimpóziumok,
 hazai magyar konferenciák,
 hazai nemzetközi konferenciák,
 külföldi nemzetközi konferenciák,
 hazai vendégoktatói tevékenység,
 külföldi vendégoktatói tevékenység.
(9) A DI felhasználja az információs technológiára épülő legújabb szolgáltatási lehetőségeket
a tudományos eredmények disszeminációjában (http://www.htk.ppke.hu). Kiemelkedő eszköz
a honlap létrehozása, azon a legújabb fejleményeket követő tartalommal lehet elérhetővé tenni
a DI hallgatói, tagjai és a külső tudományos és társadalmi környezet számára a saját kiadású
szakmai folyóiratok tartalmát, a publikációk és hivatkozások jegyzékét, a konferenciákról,
tudományos rendezvényekről szóló tájékoztatást, a doktorjelöltek és a korábban már fokozatot
nyertek listáját, védések, habilitációs előadások meghirdetését, a nemzetközi kapcsolatokat.
Mindez különösen is hatásos eszköze mind a szakmai-tudományos, mind pedig a társadalmi
partnerség építésének, ami a DI működését különösen is támogathatja.
II. A Doktori Iskola minőségbiztosítási ellenőrzése
12. § A Minőségbiztosítási Tervben foglalt magas szintű tudományos oktatói és kutatói
tevékenység kereteinek az ellenőrzése több szinten történik.
(1) A DI vezetője figyelemmel kíséri a római székhelyű Nevelésügyi Kongregáció kötelező
rendelkezéseit és ajánlásait, valamint az EMMI, a MAB és az ODT vonatkozó előírásait,
amelyek alapján javaslatot tesz a DI minőségbiztosítási elveire a Doktori Tanácsnak.
(2) Minden törzstag, témavezető, oktató, konferencia előadói (szervezői, résztvevői)
tudományos tevékenységét és saját kutatási eredményei közzétételét, köteles folyamatosan
figyelemmel kísérni, és a nyilvántartásukra szolgáló nyomtatott és elektronikus – interneten
elérhető – adatbázisokat folyamatosan frissíteni, valamint köteles minderről a tanulmányi
évek végén hivatalos formában írásban beszámolni a DI vezetőjének. A beszámoló részét
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képezi (a beadott munkabeszámolókon és szakmai szemináriumok értékelésén túl) a
témavezetett doktoranduszok tudományos munkájáról és előrehaladásukról szóló részletes –
az egyes doktoranduszok által végzett tanulmányi, kutatási és disszertációs tevékenység
részletes ismertetését tartalmazó – összefoglaló is.
(3) A Doktori Tanács hallgatói képviselője a tanulmányi évek végén beszámolóban
tájékoztatja a Tanácsot a DI Képzési Tervében, valamint a doktoranduszok kutatási tervében
szereplő célok megvalósulásáról, a megkívánt kompetenciák elsajátíthatóságáról, a
publikációs és konferencia (hazai és külföldi), valamint előadói lehetőségekről, továbbá az
egyéni tehetséggondozásról. Ez a beszámoló külön kitér a képzés és kutatás körülményeinek,
eszközeinek és minőségének jellemzésére. A DI vezetőjének sajátosan is feladata, hogy a
hallgatói képviselőn keresztül folyamatosan tájékozódjon a doktori képzésben résztvevők
megelégedettségéről, továbbá a doktori iskola minőségi működését fejlesztő és annak céljaiba
illeszkedő reális igényeket, valamint megvalósíthatóságukat a Doktori Tanácsnak előterjessze.
(4) A könyvtár igazgatásával megbízott törzstag negyedévente írásban beszámol a DI
vezetőjének a könyvtár fejlesztéséről, a tudományos szakirodalom naprakész beszerzéséről, a
felmerülő problémákról, valamint a következő tanévben esedékes szükséges fejlesztésekről.
(5) A DI vezetője a tanulmányi évek végén tájékozódik a DI infrastrukturális hátterének és a
kutatás eszközeinek – különös tekintettel az informatikai eszközökre – állagáról, a szükséges
fejlesztési területekről és lehetőségekről.
(6) A Doktori Tanácsnak a honlap fejlesztésért felelős tagja köteles figyelemmel kísérni a DI
működésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó adatok naprakész frissítését.
Ebben a tárgykörben javaslattal élhet a Doktori Tanácshoz, valamint a tanulmányi évek végén
köteles írásban is összegezni a honlap fejlesztésének helyzetét a DI vezetője számára.
(7) A DI vezetője mindennek tükrében Minőségbiztosítási Jelentést terjeszt be az akadémiai
év első Doktori Tanács ülésére az előző akadémiai évről, különös tekintettel a DI
infrastrukturális hátterére; a törzstagok, témavezetők, oktatók tevékenységére; a
doktoranduszok eredményeire és előrehaladására; az elnyert pályázatok felhasználására és az
új pályázatokra; a nemzetközi együttműködések eredményeire; a megrendezésre került
szimpóziumokra, konferenciákra, kongresszusokra; a törzstagok, témavezetők, oktatók és
doktoranduszok konferencia részvételére, valamint a DI-hoz tartozók publikációs
tevékenységére. Ezt a beszámolót a Doktori Tanács jogosult elfogadni.
(8) A DI vezetője kezdeményezheti az éves Minőségbiztosítási Jelentés alapján a
Minőségbiztosítás Terv módosítását, amelynek elfogadása a Doktori Tanács hatáskörébe
tartozik.
(9) A DI tudományos oktatói és kutatói tevékenységének minőségét az Egyetem is felügyeli.
A DI vezetője által készített Minőségbiztosítási Jelentés részét képezi az Egyetem
működésének éves minőségellenőrzéséhez benyújtott Minőségbiztosítási Beszámolónak,
amely alapján alakítja ki az Egyetem a következő tanévre vonatkozó minőségbiztosítási
elveket és célokat.
(10) A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi döntést hivatalosan
szükséges dokumentálni és irattározni. Ez azonban nem róhat aránytalan terhet a képzésben és
a fokozatszerzési eljárásokban részt vevő törzstagokra, témavezetőkre, oktatókra és kutatókra.
(11) A DI tevékenységét és működését a Nevelésügyi Kongregáció is folyamatosan ellenőrzi,
amely irányában történő adatszolgáltatásról a DI vezetője gondoskodik, a Hittudományi
Karon és a Kánonjogi Posztgraduális Intézeten keresztül.
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