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A közgazdász képzés röpke múltja (1991-2008)

– képzés indul 1991-ben, mőszaki fıiskolai bázison, MKKE 
támogatásával

– levelezı, távoktatás 1995-ben
– kiegészítı egyetemi szintő képzés 1997-ben, majd teljes felfutó

2001-ben
– új szakok: nemzetközi kapcsolatok (1999), nemzetközi 

kommunikáció (2003)
– szakirányú továbbképzés 1995-tıl
– Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola (2004)
– vezetık: Kupcsik József egyetemi tanár (1991-1997), Veres 

József egyetemi tanár (1997-2002), Rechnitzer (2002-2008)
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A közgazdász képzés missziója
– alapelv: a felsıoktatásban piaci viszonyok vannak, a szereplık versenyben 

állnak egymással: pozíció megtartása, erısítése az Észak-Dunántúlon 
– 15 éves tradíciókra építve a régió igényeit követı minıségi és versenyképes 

közgazdászképzés
– versenyelınyök kihasználása (pl. KKV szektor ismerete, mőszaki-szakmai 

kommunikáció, jogi háttér, regionális és közszolgálati ismeretek, kedvezı üzleti 
környezet)

– kétszintő képzésre történı zavartalan áttérés; alapképzésben  határozott 
gyakorlati profil, mesterképzésben speciális, egyedi elméleti képzés 

– felnıtt képzésben az eddigi eredmények megtartása mellett új képzési formák 
kidolgozása, a kínálat bıvítése 

– kutatási programban a KKV szektor mőködésének és fejlıdési, fejlesztési 
feltételeinek tanulmányozása

– tudományos képzésben Közép-Európa gazdasági, társadalmi és regionális 
folyamatainak tanulmányozása

– folyamatos kommunikáció a „fogyasztókkal”, a képzés, mint „termék”
minıségének javítása
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A közgazdász képzés jövıbeli 
prioritásai (2008-2010)

– sikeres kétszintő képzés versenyképes minıségen
– saját jogon képzett doktorok, fiatalítás, minıségi 

csere
– külföldi vendég és kinevezett professzorok
– KUTATÁS, KUTATÁS, KUTATÁS; KKV+KKV+KKV
– idegen nyelvő képzés mester szinten
– nemzetközi kapcsolatok bıvítése
– új képzési formák bevezetése, kereslethez igazodva 
– gyakorlati képzés erısítése, üzletemberek

bevonása az oktatásba
– folyamatos támogatás győjtés a minıségi 

oktatáshoz 
– bár ezt már nem én csinálom!
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A Doktori Iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási programok azt célozza meg, 
hogy feltárja a közép-európai térség jövıbeli együttmőködési irányait, 
azokat ösztönzı, s gátló tényezıket. 
Célja továbbá keresni a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok
beágyazásának feltételeit, hiszen ha a társadalom különféle szereplıiben 
egyre erıteljesebb az egymásra utaltság igénye, annál élıbbek lehetnek a 
jövıbeli kooperációk, s azok sikereik tartóssá válhatnak, segítve ezzel magát 
az európai integrációt. Az együttmőködések lehetséges dimenziója a 
regionális szintő kapcsolatok megjelenése és kiterjesztése. Szükséges 
tehát kutatni a jelenlegi és a jövıbeli térségi együttmőködéseket.
Nem hagyhatók ki ezekbıl a politikai intézményrendszerre vonatkozó
vizsgálatok, ugyanis a térség országai az államszocializmus összeomlása 
után a pruláris demokrácia intézményrendszerének kialakításában érdekeltek.

Az Iskola tudományos küldetése
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"Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában" 
multidiszciplináris társadalomtudományi doktori iskola mőködési sémája

Bemenet Képzési folyamat Kimenet

jogász

közgazdász

(szociológus)

(geográfus)

(politológus)

Alapozó képzés Specializáció
Egyéni tudományos 

 munka

Módszertani tárgyak

Szakmai alapozó tárgyak

Gazdaság 

Az átalakulás és 

fejlıdés problémái 

K-E-ban

Regionalitás és 

társadalom 

A térségi integráció 

feltételei

Jog 

Alkotmányos 

demokrácia közjogi 

intézményesülése  

K-Európában

–A társadalomtudományi 

kutatásmódszertana 

–Kutatások szervezése és                

kiértékelése 

–Tudományos  publikációk, 

prezentáció 

–A közgazdaságtan új elméletei 

–Nemzetgazdasági számbavétel   

–Társadalmi folyamatok a 20. századi  

Közép-Európában  

–Globalizáció versus nemzeti 

gazdaságpolitikák 

–Regionális gazdaságtan és politika 

–Közép-Európa 20. századi története 

–Modern társadalom és 

transzformációs elmélet 

–Közép-Európa térszerkezete  

–Európai integráció története 

–Európai Unió intézményrendszere 

–Az alkotmánybíráskodás modelljei 

–Az emberi jogok belsı jogi és  

nemzetközi védelmi rendszerének fejl.  

                   I.-II. félév

jogtudományi doktor

közgazdaságtudományi 

 doktor

III.-IV. félév V.-VI. félév

(egyéb társ. tud.)
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Doktori Iskola szolgáltatásai 1. 
• szervezett képzés négy féléven keresztül, három hetente 

péntek,szombaton
• folyamatos honlap frissítés: www.rgdi.sze.hu
• folyamatos kapcsolattartás: ivanyv@sze.hu; 

rechnj@sze.hu
• témavezetı biztosítása hat féléven keresztül
• külföldi oktatók rendszeres idegen nyelvő tematikus 

elıadásai, elıadás sorozatai
• neves hazai tudósok elıadás sorozatai, elıadásai
• publikációs lehetıség: Doktori Iskola évkönyve, 2 db
• évente rendezendı szakmai konferenciák, egyetemi 

konferenciákon való részvétel
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Doktori Iskola szolgáltatásai 2. 
• egyetem és kapcsolódó intézmények kutatási 

programjában való részvétel, akadémiai kutatói 
környezet 

• magas szintő infrastruktúra: internet, könyvtár, 
adatbázisok 

• magas szintő adminisztráció, szakmai tanácsadás, 
konzultációs lehetıségek, állandó e-mail kapcsolat

• folyamatos tájékoztatás konferenciákról, tudományos 
programokról, pályázatokról, kör e-mail

• rendszeres tanulmányutak, Dél és Kelet-Európába 
(Moldávia 2006, Ukrajna 2007, Albánia 2008)



www.rgdi.sze.hu

Doktori Iskola hallgatói létszámának alakulása 
2004 tavasz - 2008/2009

153152633322324Összesen

22134536Egyéni

105111924201912Levelezı

27355716Nappali

Összesen08/09 évf.07/08 évf.06/07 évf.05/06 évf.04/05 évf.03/04 évf.

Hallgatói létszám évfolyamonként, tagozatokra bontva
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Követelmény Kreditérték Teljesítés javasolt 

idıintervalluma

Tantervi oktatás, vizsgák letétele 67 elsı négy félév

Disszertáció alapkutatásai, évente beszámoló

(önértékelés) alapján témavezetı

ellenjegyzésével és javaslata alapján

18 félévente
3+3+3+3+3+3+3

Oktatásban és/vagy kutatásban való részvétel min. 30

max. 45

hat féléven keresztül, de min. 

négy féléven át

Publikáció és konferencia részvétel min. 44-59  és több abszolutóriumhoz 

min. 20 kredit 

Abszolutórium: tantárgyi vizsgák sikeres 

teljesítése + elırehaladás a disszertációban 

(min. négy félév teljesítmény) + 

oktatás/kutatás+ min. publikáció

120 minimálisan négy félév, 

maximálisan hat félév

Szigorlatra bocsátás: disszertáció leadása, 

munkahelyi vita sikeres lebonyolítása, 

átdolgozott disszertáció és a tézisek leadása  

180 (hiányzó

publikációk, 

oktatás/kutatás 

igazolása)

minimálisan hat félév, 

maximálisan 12 félév

Követelmények 
a nappali és levelezı képzésben
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Egyéni képzés

• Feltétel: 10 éves a témakörhöz kapcsolódó oktatási, 
kutatási tevékenységben való részvétel

• lehetıség az szervezett képzésbe való részvételre, 
egyes stúdiumok hallgatása

• minimálisan két félév felkészülés, témavezetıvel való
konzultáció alapján

• publikációs elıírások betartása
• konferencián való részvétel
• kutatásban való részvétel, annak igazolása
• oktatásban való részvétel, annak igazolása
• éves munkaterv és beszámoló témavezetıvel való

ellenjegyzés alapján
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Követelmény Kredit

A minimális félévi kredit pont 20

Félévente ajánlott kredit 30

A kreditek minimális összeg két egymást követı félévben 45

Az abszolutóriumhoz szükséges kredit nagysága 120

Az abszolutórium letételéhez szükséges krediteket, az alábbiak szerint 
lehet megszerezni:

• a képzési tervben elıírt vizsgák letételével,
• a választható tárgyak felvételével és ezek vizsgáival,
• a kutatófórumok (konzulensek) követelményeinek teljesítésével,
• az oktatásban való részvétellel,
• a kutatásban való részvétellel,
• a tudományos publikációk és elıadások tartásával. 

Abszolutórium: tanulmányok zárása
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Az Iskola törzstagjai (2008. szeptember)

• Rechnitzer János, MTA doktora, iskolavezetı, 
egyetemi tanár

• Böhm Antal, MTA doktora, egyetemi tanár

• Losoncz Miklós, MTA doktora, egyetemi tanár

• Barta Györgyi, MTA doktora, egyetemi tanár

• Szörényi Kukorelli Irén, MTA doktora, egyetemi 
tanár

• Józsa László, CSc, egyetemi tanár

• Lados Mihály, CSc, egyetemi docens, 
intézetigazgató (MTA RKK NYUTI)
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Minısítés, eredmények
• Akkreditáció, 2003. október

• Mőködési engedély: gazdaság és szervezés tudomány doktora, 
állam és jogtudomány doktora (2008. szeptember 1-ig)

• Jelenleg: szervezés és gazdaságtudomány, regionális tudomány 
doktora cím adható

• Sikeres elıakkreditáció (2008. május): regionális tudomány 
elfogadott szakmai profil (országban két helyen)

• Jogász doktor eddig 4 fı, gazdaság és szervezés tudomány doktor 
3 fı, cselekményt megkezdte (munkahelyi vita lezárult, szigorlat 
folyamatban) jogász 3 fı, gazdaság és szervezés tudomány 6 fı
(beindult az iskola)

• Abszolvált hallgató (120 kredit teljesítve, oktatás sikeres 
befejezése):  42 fı (53,2 %)

• SIKER: A NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK FELVÉTELE AZ 
EGYETEMRE OKTATÓNAK!!!!!!!! UTÁNPÓTLÁS!!!!!!!
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TERVEK A JÖVİRE (2009-2010)

- Akkreditáció elıkészítése és sikeres bonyolítása (2009. 
tavasza)

- Kutatási kínálat növelése, lehetıségek, kutatási 
programok biztosítása; új helyen, új együttmőködések!

- Támogatok győjtése: szakképzési támogatás, 
megbízások! 

- Konferencia 2008. november, 2009. május

- Évkönyv magyar és angol nyelven!

- Szakmai utak szervezése: tervezet: Grúzia, 
Örményország, Bulgária (2009. május-június, 15-20 fı, 
támogatók)

- Külföldi utak szervezése hallgatóknak, ajánlások 
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Köszönöm a figyelmüket!
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