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C) ADATLAP

A DOKTORI ÉS A MESTERKÉPZÉS ADATAI
(2003. március 1-jei adatok)

A KITÖLTÉSNÉL KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI AZ ÚTMUTATÓBAN FOGLALTAKAT!

Intézmény neve:

Székhelye:

Kitöltés időpontja:

2003. március


I. Az intézményben doktori képzésre akkreditált tudományágak, valamint a kutatási tevékenységüket az intézményben végző PhD hallgatók és a PhD fokozat megszerzésére egyénileg felkészülők száma

1. Akkreditált tudományágak száma:





A kutatási tevékenységüket az intézményben végző PhD hallgatók és a PhD fokozatszerzésre egyénileg felkészülők száma tudományáganként







A doktori képzésben nappali tagozaton 


Nappali tagozatos 
A képzésben levelező tagozaton részt vevő hallgatók,

Akkreditált tudományág megnevezése
állami
ösztöndíjjal
állami
ösztöndíj nélkül
PhD hallgatók
száma
ill.  a fokozat-szerzésre 

részt vevõ
együtt
egyénileg

I.
II.
III.
I.
II.
III.

felkészülők

évfolyamos hallgatók száma

száma együtt
2.
3.
4.
5.
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7.
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9.
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Összesen











C) ADATLAP folytatása


II. Az intézményben mesterképzésre akkreditált művészeti ágak, valamint a művészeti alkotó
tevékenységüket az intézményben végző DLA hallgatók és a DLA fokozatszerzésre
egyénileg felkészülők száma

11. Akkreditált művészeti ágak száma:



A művészeti alkotó tevékenységüket az intézményben végző DLA hallgatók és a DLA fokozatszerzésre egyénileg felkészülők száma művészeti áganként




A mesterképzésben nappali tagozaton 


Nappali tagozatos 
A képzésben levelező tagozaton részt vevő hallgatók,

Akkreditált művészeti ág megnevezése
állami
ösztöndíjjal
állami
ösztöndíj nélkül
DLA hallgatók
száma
ill.  a fokozat-szerzésre 

részt vevõ
együtt
egyénileg

I.
II.
III.
I.
II.
III.

felkészülők

évfolyamos hallgatók száma

száma együtt
12.
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14.
15.
16.
17.
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19.
20.


















Összesen










III. Az adatszolgáltató intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott (főfoglalkozású), doktori képzésben, ill. mesterképzésben egyéni felkészüléssel részt vevő, kutatási, ill. művészeti tevékenységüket az adatszolgáltató intézményben végző oktatók és kutatók száma

21. Doktori, ill. mesterképzésben egyéni felkészüléssel részt vevő




      főfoglalkozású oktatók és kutatók száma:







Az intézmény tudományos vezetőjének neve:

					beosztása:

aláírása:  

Az intézmény bélyegzője:




Útmutató a C) adatlap kitöltéséhez
(Az adatlap OM-be küldésekor leválasztható.)
Ad I., II. 

► A doktori képzésre és a mesterképzésre ideiglenesen akkreditált tudományágakra, illetve mûvészeti ágakra vonatkozó adatokat a felsõoktatási törvény 124/E §-ával összhangban, az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mûvészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) számú kormányrendeletnek megfelelõen kell megadni. 

► Az adatszolgáltatásnál az intézményben 2003. március 1-jén érvényes akkreditációs dokumentumok az irányadók.

► A doktori, ill. mesterképzésben részt vevõ, kutatási, ill. mûvészeti alkotó tevékenységüket az intézményben végzõ hallgatók száma nem tartalmazhatja a doktori képzést (mesterképzést) befejezett, doktori munkájukon (mûvészeti alkotásukon) dolgozó kutatók számát, mivel azok hallgatói jogviszonya megszûnt.

► A doktori és a mesterképzésben állami ösztöndíj nélkül részt vevő hallgatókon azokat kell érteni, akik alapítványi, kutatóintézeti, vállalati stb. ösztöndíjban részesülnek, a fokozatszerzésre egyénileg felkészülő személyeken pedig azokat, akik a tudományos ill. művészeti fokozat megszerzésére való felkészülést ösztöndíj nélkül végzik (tehát az intézménnyel nem állnak hallgatói jogviszonyban).

Ad I., II., III.  

► Az adatokat a természetes létszámokra vonatkozóan kell megadni. A létszámok szorzószámokkal történő súlyozását az OM végzi el a 6/1996. (II. 12.) MKM rendelet (Rendelet) 2. §-a (1) bekezdésének c) - d) pontja szerint.

Ad. III.

► A Rendelet 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja a PhD, DLA képzésre nem akkreditált egyetemekre és a főis-kolákra is vonatkozik!

