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HATÁROZAT  
 

A MAB 2019/3/VIII/8/2/1289 számú határozata 
a 

Pécsi Tudományegyetem 

103 
azonosítószámú 

földtudományok 
besorolású doktori iskolájáról: 

A MAB a Geresdi István vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos 
biztosítása esetén - 2024. március 29-ig 

akkreditálja, 
mert: 

 a törzstagok minimális létszámának: megfelel1, 

A doktori iskola megfelelt törzstagjainak száma: 9. 
Aubert Antal (földtudományok, (2019.03.29) 
Budai Tamás (földtudományok, (2019.03.29) 
Geresdi István (földtudományok, (2019.03.29) 
Lóczy Dénes (földtudományok, (2019.03.29) 
Pap Norbert (földtudományok, (2019.03.29) 
Pirkhoffer Ervin (földtudományok, (2019.03.29) 
Polgári Márta (földtudományok, (2019.03.29) 
Szilágyi István (földtudományok, (2019.03.29) 
Trócsányi András (földtudományok, (2019.03.29) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok 
száma: 9. 

Az egyes törzstagokról készült összegző értékelés a doktori adatbázis nem 
nyilvános felületén – bejelentkezés után – az érintett törzstag, a DI vezető, a DI 
adminisztrátor, valamint a rektor számára megtekinthető. 

 az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel2, 

A doktori iskola megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagjainak száma: 5. 

 az egyetemi tanárok többségi követelményének: megfelel3 
 működési szabályzata: megfelel, 
 képzési terve: megfelel, 
 minőségbiztosítási terve: megfelel, 
 honlapja: megfelel, 
 a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel, 
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A Működési Szabályzatban részletesen bemutatják az egyes szervezeti egységek 
feladat- és hatáskörét, kitérnek az egyes eljárások (felvételi eljárás, a képzés és a 
fokozatszerzés) folyamatára, szabályaira. A Minőségbiztosítási tervben lefektetett 
elvek garanciát jelentenek a Doktori Iskola színvonalas működésére. A 
fokozatszerzéshez előírt öt publikáció és a minőségi elvárások megfelelőek, 
azonban a színvonal csökkenéséhez vezethet, hogy a földtudományoktól 
meglehetősen távol álló szakterületek (pénzügy, sporttudomány, hadtudomány) 
természettudományi szemmel nehezen megítélhető színvonalú folyóiratai is nagy 
számban szerepelnek az elfogadott periodikák listáján. Megjegyzendő, hogy az 
önértékelésben a Doktori Iskola vezetőjeként még Dövényi Zoltán neve szerepel. 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, 
továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel, 

A doktori iskola a törzstagokra vonatkozó számszerű előírásoknak (törzstagok, 
egyetemi tanárok száma) megfelel, azonban aránytalanság van a törzstagok 
szakterülete, valamint a geopolitikai programban résztvevő nagyszámú hallgató 
tématerületi eloszlása között. A koherencia erősítéséhez a geopolitika területén 
kutató-oktató törzstagok számának bővítése szükséges. 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel, 

Geresdi István, a doktori iskola vezetője a szakterületén hazai és nemzetközi 
viszonylatban is eredményes kutatási tevékenységet folytat. Az elmúlt időszakban 
több pozícióban (dékán, tanszékvezető, intézetigazgató) is bizonyította a szakmai-
vezetői alkalmasságát. Minden tekintetben teljesíti a doktori iskola vezetőktől elvárt 
feltételeket. 

 doktori értekezések színvonla: megfelel, 

A szúrópróbaszerűen kiválasztott természetföldrajzi, meteorológiai, földtani és 
társadalom-földrajzi témájú értekezések többsége igényes szerkesztésű, logikusan 
felépített, elegendő saját kutatásra és részben már publikált eredményeken alapuló 
munka. A nemrég létrehozott geopolitikai programhoz kapcsolódóan még nem 
készültek disszertációk, az ilyen témájú értekezések elemzésére a DI következő 
akkreditációs eljárásában kerülhet sor. 

 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel4, 
 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel5, 
 a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel6. 
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Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga kiterjed a 
következő tudományágra: 

földtudományok 
 
 

 Budapest, 2019. március 29. 

  
Csépe Valéria s. k. 

a MAB elnöke 
 
 

 
1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. 
kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni. 

2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4. 

3 A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szeptember 
30-tól hatályos 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok 
legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától. 

4 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább 
egy akkreditált mesterszakja. 

5 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén 
legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja. 

6 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója. 

 


