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Állásfoglalás az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola  

teljes idejű doktori képzésének munkarendjéről 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetősége 

egyeztetést kezdeményezett az Egyetem Doktorandusz Önkormányzatával a teljes idejű doktori 

képzés munkarendje tárgyában. Az egyeztetésre a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 17. § (2) bekezdése adott okot, melynek értelmében „A 

teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint heti öt napból álló tanítási hét 

keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezéstől a felsőoktatási intézmény 

hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.” Az Állam- és Jogtudományi Doktori 

Iskola jelenlegi munkarendje szerint a doktori képzés kurzusai pénteki és szombati napokra, 

tömbösítve kerülnek megszervezésre. A nappali képzés munkarendjétől való eltérés kérdéséről 

a Széchenyi István Egyetem Doktorandusz Önkormányzata jelen dokumentum keretében kíván 

állást foglalni.  

 

Mivel a Doktorandusz Önkormányzat legfőbb feladata a doktoranduszok érdekeinek 

képviselete, így álláspontjának kialakításához a testület összegyűjtötte az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola doktoranduszainak véleményét a kérdéskörrel kapcsolatban. Erre 

elektronikus úton kitölthető, anonim kérdőív segítségével került sor, mely dokumentum jelen 

állásfoglalás mellékletét képezi. A kérdőív keretében a hallgatók kifejthették véleményüket arra 

vonatkozóan, hogy elégedettek-e az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola jelenlegi 

munkarendjével, valamint, hogy kedvezőbbnek tartják-e a kétnapos, tömbösített munkarendet 

a heti öt napból álló tanítási hét keretében, munkanapokon szervezett képzésnél. Mindezeken 

felül, a hallgatók opcionálisan rövid szöveges válasz keretében bővebben is kifejthették 

véleményüket a kérdéskörről.  
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A kérdőív kitöltésében az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatóinak több, mint 

kétharmada, pontosan 68,9 %-a vett részt. A beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy 

a kérdőívet kitöltő hallgatók mindegyike elégedett a Doktori Iskola jelenlegi munkarendjével 

és a hallgatók 90 %-a tartja kedvezőbbnek a kétnapos, tömbösített munkarendet a heti öt napból 

álló tanítási hét keretében, munkanapokon szervezett képzésnél. A rövid szöveges válasz 

lehetőségével három hallgató élt, akik a hétvégi munkarend kedvező jellegének megerősítése 

mellett az online oktatás előnyben részesítését is szorgalmazták. 

 

Mindezek alapján a Doktorandusz Önkormányzat az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

munkarendje tárgyában a következő állásfoglalást bocsátja ki: 

 

A Széchenyi István Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának álláspontja szerint az 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola jelenlegi munkarendje, a pénteki és szombati 

napokra tömbösítve szervezett kurzusok rendszere kedvező a doktoranduszok számára. 

Ennélfogva a Doktorandusz Önkormányzat egyhangúlag támogatja, hogy az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola az Nftv. 17. § (2) bekezdésével összhangban a teljes idejű 

doktori képzés esetében a nappali képzés rendszerétől eltérő munkarendet alkalmazzon. 

 

Kelt Győrben, 2022. augusztus 17. napján 
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