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A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolája igyekszik széles körű és
tartalmas kapcsolatokat kialakítani külföldi egyetemekkel, doktori iskolákkal és
kutatóintézetekkel. A nemzetközi kapcsolatok kialakításának elsődleges célja az oktatás és
kutatás színvonalának emelése. Ennek érdekében a Doktori Iskola sikerrel alakított ki
kapcsolatokat több külföldi intézménnyel. Külföldi partnereink tudományos irányultsága és
színvonala hatékonyan segíti doktoranduszaink és oktatóink munkáját. A Doktori Iskola
kifejezett céljának tekinti a nemzetközi kapcsolatok bővítését egyrészt a bevont hallgatók és
oktatók számának növelésével, másrészt új kapcsolatok kialakításával. Vezető oktatóinkat
arra ösztönözzük, hogy személyes nemzetközi kapcsolataikat a Doktori Iskola területére is
terjesszék ki, még több lehetőséget kínálva ezzel hallgatóinknak.
Az egyes intézményekkel fenntartott kapcsolataink tartalma eltérő, de mind elősegítik, hogy
hallgatóink nemzetközi színvonalú oktatásban-kutatásban szerezhessenek tapasztalatokat. A
Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatai szinte kivétel nélkül kutatói kapcsolatokra épülnek. Ez
a gyakorlatunkban két módon valósul meg. Egyrészt a partnerek által szervezett nemzetközi
konferenciák jelentenek terepet az együttműködésre. Másrészt, egyes kapcsolatok közös
pályázati keretben megvalósított kutatásokat foglalnak magukban. Kibontakozóban van a
partnerek doktori iskoláiban a vendégoktatás, azaz doktori kurzusok tartása egymás
doktoranduszai számára. A Doktori Iskola kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hallgatói
tanulmányutakra, konferenciákra, nyári iskolákba utazhassanak partnereinkhez, s ezáltal
nemzetközi porondon is megméressék magukat, illetve segítséget kapjanak külföldi
oktatóktól, kutatóktól, és megismerkedjenek külföldi curriculumokkal. A DE
Közgazdaságtudományi Doktori Iskola programja iránt érdeklődés mutatkozott Erdélyből is,
elsősorban az ottani egyetemek fiatal oktatói részéről, ami szintén együttműködési
lehetőségeket tartogat.
Az alábbi külföldi egyetemekkel/doktori iskolákkal alakítottunk ki tartalmas kapcsolatokat:
Comenius Egyetem (Bratislava)
Kutatási kooperáció keretében a magyar és szlovák üzleti szolgáltatási szektorban szervezeti
innovációk és tudás felhasználási minták témában folyik munka. A kutatásban Iskolánk
részéről Makó Csaba, a szlovák egyetem részéről Lubica Bajzikova a koordinátor. Mindkét
intézményből doktoranduszok is bekapcsolódtak a kutatásba. A kooperációban már sor került
a doktoranduszok módszertani felkészítésére Bécsben a FORBA intézetben, ahol a szervezeti
felmérése és a vállalati esettanulmányok empirikus kutatásokban használható technikáit
sajátították el. A két intézmény kölcsönösen publikációs lehetőségeket biztosít egymás
doktoranduszai számára: részünkről a Competitio, a Comenius Egyetem részéről pedig a
Human Relations folyóiratban. Előkészítés alatt van egy nemzetközi műhelykonferencia
(Nem-technikai innovációk jellemzői a feldolgozóipariban és az üzleti szolgáltatási
szektorban címmel).
Aalborg Egyetem
Az egyetem üzleti tudományok doktori iskolájával közös kurzus kifejlesztésén dolgozunk,
valamint az ehhez kapcsolódó tanulmánykötet publikálásán. A tervezett kurzus a szervezeti
változások vizsgálatának elméleti és módszertani alapjairól szól, amelyhez angol nyelvű
tanulmánykötet összeállítását és publikálását tervezzük 2010-ben. A kötet tervezett címe:
Theoretical Key Elements and Interactions Reflected in Data Collection on Organizational
Change, Innovations and Working Conditions. A végleges angol tananyag közös publikálását
megelőzően a tananyag tesztelésére 2009/2010. évi tanév őszi szemeszterében a doktori

iskolák Szervezeti innovációk és munkaszervezeti modellek kurzusain kerül sor. A dán doktori
iskola részéről Joergen Gulddahl Rassmun, részünkről Makó Csaba a koordinátor.
Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem
A prágai egyetemhez és annak közgazdasági doktori iskolájához több szálon is kötődnek
doktoranduszaink. Egyrészt, az általuk szervezett konferenciák az osztrák és az intézményi
közgazdaságtan keretében dolgozó doktoranduszaink számára kínálnak lehetőséget, valamint
referált folyóiratukban lehetőség van publikálásra. Doktoranduszunk számára lehetőség nyílik
a Prágai Egyetem által rendszeresen szervezett egyhetes workshopokon való részvételre,
amely az osztrák közgazdaságtanba nyújt betekintést. A Prágai Egyetem doktori iskolájában
Kapás Judit tartott kurzust 2007-ben, s lehetőség van arra, hogy cseh oktatók is viszonozzák
ezt, s ezzel rendszeressé tehető egymás doktori iskolája számára a kurzusok tartása.
Részünkről Kapás Judit, a Prágai Egyetem részéről Josef Sima a koordinátor. Az
együttműködési lehetőségeket segíti, hogy a két egyetem ERASMUS partner is.
European School of New Institutional Economics (ESNIE)
Az ESNIE évente megrendezi egyhetes programját, amely az intézményi közgazdaságtani
kutatásokkal foglalkozó doktoranduszok és posztdoktorok számára teremt lehetőséget arra,
hogy a szakterület vezető külföldi kutatóitól tanulhassanak. A részvételre szigorú
követelményeknek való megfelelés esetén van lehetőség. Doktoranduszaink így valóban a
legmagasabb nemzetközi mércének kell, hogy megfeleljenek. Eric Brousseau (Université de
Paris 11) és Kapás Judit azon dolgoznak, hogy 2-3-4 évente egy-egy doktorandusz a DE
Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájából is részt vehessen a programban.
A fentieken túl a Közgazdaságtudományi Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezik, melyek egy része kiterjeszthető a Doktori Iskola tevékenységi körére is.
ERASMUS partnereink között a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Paderborni
Egyetemen folyik doktori képzés. Ezek a kapcsolatok viszonylag könnyen kiterjeszthetők
doktoranduszok mobilitásaira is. További lehetőséget kínál a CEEPUS program, amelynek
keretében az első hallgató várhatóan még ez évben érkezik doktori iskolánkba.
Kapcsolataink jelenleg elsősorban közös kutatásban való részvételre terjednek ki a University
of Vienna-val, a San Diego State University-vel és a California Polytechnic State Universityvel (San Luis Obispo), de tervezzük ezen együttműködések PhD hallgatócserére való
kiterjesztését is.

