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Iktatószám: 057/UA/2020, kelt.: 2020. április 27. 

 

Sz. M. Kvit, 

a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási 

Ügynökség vezetője részére 

 

Tisztelt Szerhij Mironovics! 

 

2020. április 24-én kelt elektronikus levelére válaszolva küldjük meg Önnek azon okmányok 

másolatait, melyek igazolják, hogy Orosz Ildikó megszerezte a „filozófia doktora” (PhD) 

tudományos fokozatot Magyarországon, a Debreceni Egyetemen, majd azt honosította Ukrajnában, 

és így megkapta a „Pedagógiatudományok kandidátusa” tudományos fokozatot. 

Továbbá tájékoztatjuk, hogy Orosz Ildikó 1995 és 1998 között doktori képzésben vett részt 

a magyarországi Debreceni Egyetemen, majd a képzés sikeres elvégzése után 2001. október 10-én 

megvédte A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első 

évtizedében (1989–1999) című értekezését. 2001. november 17-én Orosz Ildikó megkapta a 

Debreceni Egyetem 99/2001.PhD sorszámú oklevelét, amely igazolja a „filozófia doktora” (PhD) 

tudományos fokozat megszerzését a pedagógiatudományok területén. Ezeket a tényeket támasztja 

alá a doktori fokozatot (PhD) szerzett személyek névsora Magyarország Országos Doktori 

Tanácsának (angolul: Hungarian Doctoral Council) weboldalán 

(https://doktori.hu/index.php?menuid=122&lang=EN), valamint a PhD-hallgató leckekönyve, az 

értekezés tézisfüzete és a Debreceni Egyetem által kiállított, Apostille hitelesítéssel ellátott PhD-

oklevél, mely okmányok szkennelt másolatait csatoljuk. Szükség esetén bemutathatjuk magát a 

tudományos munkát (az értekezést eredeti nyelven) is, melynek példánya megtalálható a Debreceni 

Egyetem könyvtárában (a regisztrációs lapot csatoljuk), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola könyvtárában, valamint a www.academia.edu weboldalon is (www.academia.edu, 

file:///C:/Users/oroszi/AppData/LOcal/Temp/A_magyar_nyelvu_oktatas_helyzete_Karpata.pdf), 

továbbá az értekezés egy példánya benyújtásra került Ukrajna Felsőfokú Atesztációs Bizottságához 

(ukránul: Вища атестаційна комісія України) a tudományos fokozat honosítása során. 

2013-ban a már említett értekezés és a PhD-oklevél be lett nyújtva Ukrajnában honosítás 

céljából. Valamennyi szükséges feltétel teljesítése után a Volodimir Hnatyuk Ternopili Nemzeti 

Pedagógiai Egyetemen került sor Orosz Ildikó által, a pedagógiatudományok területén megszerzett 

„filozófia doktora” (PhD) tudományos fokozat ukrajnai honosítására az értekezés nyilvános 

újravédése formájában a nevezett egyetem tudományos szaktanácsának D 58.053.01 sorszámú 

ülésén. 
A 99/2001.PhD sorszámú, 2001. november 17-én a Debreceni Egyetem által kiállított, a 

„filozófia doktora” (PhD) tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél sikeres honosításának 

az eredményeként Orosz Ildikó Ukrajnában megkapta a „pedagógiatudományok kandidátusa” 

tudományos fokozatot az „Általános pedagógia és pedagógiatörténet” szakirányban. Ukrajna 
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Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériumának 309. számú, „Ukrajna Oktatási, 

Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma Atesztációs Testülete által odaítélt tudományos 

fokozatok jóváhagyásáról” szóló, 2013. március 1-jén kelt rendelete értelmében megtörtént a DK 

010999 sorszámú, a „pedagógiatudományok kandidátusa” oklevél kiállítása Orosz Ildikó részére 

(az említett oklevél szkennelt másolatát csatoljuk). 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent említett okmányok elérhetőek Ukrajna Egységes Állami 

Elektronikus Oktatási Adatbázisának (ukránul: ЄДЕБО) weboldalán. 

Ezenkívül tájékoztatjuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítójához 

Orosz Ildikó benyújtotta a nyugdíjaztatási és a megbízott rektori tisztségéből történő felmentési 

kérelmét, amelynek az alapító az országos karantén lejárta után tud eleget tenni. Miután Orosz 

Ildikót felmentik a megbízott rektori tisztségéből, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

alapítója rektorválasztást fog tartani Ukrajna hatályos felsőoktatási törvényének és a felsőoktatási 

intézmény alapszabályának megfelelően. 

Mindemellett, a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség Ágazati-Szakmai 

Szakértői Tanácsának (ukránul: «Галузеві експертні ради» Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти) pozitív döntésére – melynek értelmében akkreditálták a 013 

„Tanítói” szakirányú mesterképzést (MA) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán –, 

valamint a karantén bevezetésével együtt járó rendkívüli körülményekre való tekintettel kérjük, 

hogy engedélyezzék a nevezett mesterképzésben részt vevő hallgatók számára a tanulmányaik 

befejezését a 2019–2020-as tanévben, a megfelelő okmányok (MA-oklevél és annak melléklete) 

kiállításával. 

 

 

Mellékletek: 

 

1. A Debreceni Egyetem által Orosz Ildikó részére kiállított, a „filozófia doktora” (PhD) 

tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél szkennelt másolata, 6 lap. 

2. Orosz Ildikó részére kiállított, a „pedagógiatudományok kandidátusa” tudományos fokozat 

megszerzését igazoló oklevél szkennelt másolata, 1 lap. 

3. Orosz Ildikó értekezéséhez tartozó tézisfüzet szkennelt másolata, 36 lap. 

4. A PhD-hallgató leckekönyvének szkennelt másolata, 19 lap. 

5. Az értekezés regisztrációs lapjának szkennelt másolata a Debreceni Egyetemről. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

ideiglenesen megbízott rektor Orosz Ildikó 

 

/Orosz Ildikó saját kezű aláírása/ 

/a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola körpecsétje/ 
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