Emlékeztető

A HBDT elnökök és DI vezetők megbeszélése a védések, szigorlatok, komplex vizsgák, habilitációs
előadások virtuális online módon való megtartásáról. 2020 április 9
A koronavírus járvány miatt a minősítésekhez, fokozatszerzéshez tartozó folyamatok a szokásos
módon nem tarthatók meg, viszont több esetben a folyamatok halasztása a jelöltnek súlyos
problémát jelent. Mindennek megoldására lehetséges a védések online módon történő megtartása,
melynek során a járványügyi előírások maradéktalanul betarthatók.
A megbeszélés előtt az ODT ülést tartott, melyen a következő állásfoglalások szolgálnak
útmutatóként számunkra:
„A veszélyhelyzet olyan különleges ok, amely alapján a doktori kormányrendelet 16. § (3)
bekezdésében előírt határidő („az értekezést, a két támogató javaslat beérkezésétől számított
szorgalmi időszakra eső két hónapon belül, nyilvános vitára kell bocsátani”) a veszélyhelyzet
időtartamával meghosszabbítható. „határidő nyugvás jogi kategóriája”
A veszélyhelyzet idején megtartott nyilvános viták esetében is be kell tartani a doktori
kormányrendelet előírásait a) a bírálóbizottság összetételére; b) a nyilvánosság biztosítására és c) a
bizottság szavazásának titkosságára vonatkozóan.
A nyilvános vitát lehetőleg virtuálisan, online módon kell lebonyolítani olyan feltétellel, hogy
egyszerre kép- és hangátvitel is legyen a jelölt és a bizottság tagjai között, és a bizottság számára
egyértelmű legyen, hogy a válaszok a jelölttől származnak. Az online módon lefolytatott vita
nyilvánosságát is biztosítani kell, bárki számára lehetővé kell tenni a bekapcsolódást a vitába.
Biztosítani kell a technikai lehetőséget arra, hogy a bizottság tagjai titkosan szavazzanak.”

A fentieket a helyzet megoldására a résztvevők elfogadták, és vita alakult ki arra vonatkozóan, hogy
az online védés lehetősége a jelen helyzetben alkalmazandó pótmegoldás, vagy egy a későbbiekben
is teljesen vagy részlegesen alkalmazható/alkalmazandó módszer legyen. Végül az az álláspont
fogalmazódott meg, hogy a nyilvános védések korábban bevezetett és bejáratott módszerei
alapvetően jobb keretet biztosítanak a minőségellenőrzésre, mint az online módszerek, azonban ez
utóbbiaknak is lehetnek előnyei, melyek a vészhelyzet elmúltával is lehet hogy hasznosíthatók.
Minderre azonban a vészhelyzet elmúltával érdemes és szükséges visszatérni, egyúttal felhasználva a
felhalmozódó tapasztalatokat is.
Jelenleg a vészhelyzet idejére vonatkozóan az ODT állásfoglalás fenti elemeit maximálisan elfogadva
a következő eljárásrendet vezetjük be, melynek feltétele, hogy az egyetem Koordinációs Bizottsága
módosítsa a védéseket explicit módon megtiltó rendelkezését:
1.) A habilitációs eljárásokban a tantermi előadás fogalma szerepel, és mivel ezt nehéz értelmezni
online formában, a habilitációs eljárások ezen elemének online megtartását a vészhelyzetben nem
tesszük lehetővé.
2.) A házi védések (munkahelyi vita) online megtartására nincsen semmilyen különös további kitétel.
3.) A szigorlatokat és a Komplex Vizsgákat a HBDT-k döntésének megfelelően le lehet folytatni online
módon a szabályok betartásával.

4.) A védések online megtartása lehetséges a következő eljárás szerint
A jelölt indoklással (pl ösztöndíj lejárta, doktori fokozathoz kötött állás, posztdoktori pozíció
betöltése) kérvényezi, hogy a védést online formában folytassák le. Ehhez csatlakozik a témavezető
támogató nyilatkozata. A HBDT (onine eljárás keretében) mérlegeli az indokokat, egyeztetve a védési
bizottsággal megállapítja, hogy a technikai feltételeket biztosítani tudják. A HBDT támogató
állásfoglalás esetén az EHBDT (szintén elektronikus eljárással) dönt az elfogadásról.
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