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Az emlékeztetıt összeállította: Jeney Zsuzsa
A levezetı elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Tanácsülés
határozatképes. A Meghívóban szereplı napirendi pontokat sorrendjük megváltoztatásával a
Tanácsülés egyhangúan elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztató az újonnan alakult EDHT elsı ülésérıl
Dr. Barczi Attila tájékoztatta a Tanácstagokat, hogy 2008. július 21-én tartotta meg elsı ülését
az újraválasztott EDHT. Ezen az ülésen mutatkoztak be a Doktori Iskolák új külsı EDHT
tagjai. Doktori Iskolánkat Dr. Kerényi Attila Professzor Úr képviseli az elkövetkezı
idıszakban.
Ezen az EDHT ülésen döntöttek a felvételi keretszámokról. Sajnos most sem érvényesült az
az elv, amiért az Iskola régóta küzd, hogy a jelentkezések arányában osszák el a helyeket.
Idén is 5 helyet kapott az iskolánk, annak ellenére, hogy 12 hallgató jelentkezett hozzánk.
Kerényi Professzor Úr az EDHT ülésen javasolta, hogy dolgozzanak ki egy algoritmust,
amivel igazságosan lehetne elosztani a doktori iskolák között a helyeket. Figyelembe kellene
venni a jelentkezık számát és az iskola eredményességi mutatóit.
A Biológia Tudományi Doktori Iskolában egy hallgató visszalépet a nappali képzéstıl, így
lehetıség van a helyére egy hallgatót felvenni. Ezt a helyet a Növénytudományi és a
Környezettudományi Doktori Iskola valamelyik hallgatója kaphatja meg, mivel csak itt volt
több jelentkezı, mint ahány helyet kaptak. A Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag támogatta
Dr. Barczi Attilát abban, hogy kérje az EDHT elnökétıl, hogy a doktori iskolába jelentkezett
hallgatók közül a 6. helyre sorol Háhn Judit kaphassa meg a helyet.
2. napirendi pont: Iskolavezetı és Tanácstag választás elıkészítése
A július 21-ei EDHT ülésen döntöttek az új iskolavezetıi pályázatok kiírásáról, valamit arról,
hogy a doktori iskolák bıvíthetik szavazati jogú tanácstagjaik számát az elfogadott törzstagok
számának 30 %-ával. Doktori Iskolánkat mindkét választás érinti.
Az iskolavezetıi pályázatra két törzstag professzor nyújtotta be pályázati anyagát:
Dr. Ángyán József és Dr. Heltai György. A pályázati anyagokat az EDHT elnöke eljuttatta a
doktori iskolának és felkérte a MAB által feltétel nélkül jóváhagyott törzstagokat, hogy
szeptember 20-ig válasszák meg a doktori iskola új elnökét. A pályázati anyagokat a
törzstagok és a tanácstagok elızetesen megkapták. A szavazás lebonyolítása a szeptember 18ai Tanácsülésen történik. Akik nem tudnak az adott napon szavazni, azok az EDHT
Titkárságon adhatják le szavazataikat.
Ugyancsak a 18-ai Tanácsülésen választanak a törzstagok további 3 szavazati jogú
tanácstagot. Dr. Barczi Attila javasolta, hogy a jelenlegi, nem törzstagi, szavazati joggal nem
rendelkezı 10 tanácstag közül történjen a választás. A javaslatot a tanácstagok egyhangúlag
elfogadták.
3. napirendi pont: Pótfelvételi meghallgatás
Raska Gábor pótfelvételi meghallgatásának jegyzıkönyve mellékelve.

4. napirendi pont: Hallgatói kérelmek
Címmódosítási kérelmek
Az alábbi hallgatók nyújtottak be címmódosítási kérelmet.
Balogh Ákos
Herceg Edina
Mindegyik kérelemben a korábban elfogadott cím került pontosításra és tartalmi változást
nem jelentenek a doktori témákban.
A DIT a kérelmeket egyhangúlag elfogadta.
Abszolutórium kérelmek
Az alábbi hallgatók nyújtottak be abszolutórium kérelmet:
Balogh Ákos
Bucsi Tamás
Csereklye E. Krisztina
Gulyás Zoltán
Herceg Edina
Kiss Tímea
Milánkovics Kinga
Nagy Anita
A hallgatók teljesítették az abszolutórium megszerzéséhez szükséges feltételeket. A DIT a
kérelmeket egyhangúan elfogadta.
Fokozatszerzési kérelem
Csereklye E. Krisztina fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A jelölt a fokozatszerzéshez
történı bejelentkezéshez szükséges feltételeket teljesítette. A Tanács kéri a hallgatót, hogy a
dolgozat leadásáig további lektorált folyóirat cikkekkel erısítse meg publikációs
teljesítményét.
A DIT a Szigorlati Bizottság és a Bíráló Bizottság összetételére tett javaslatot.
A fokozatszerzési kérelmet és a Bizottságokra tett javaslatot a DIT egyhangúlag elfogadta.
(Az elfogadott Szigorlati és Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Falusi Eszter fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A jelölt a fokozatszerzésre
történı bejelentkezéshez szükséges feltételeket teljesítette. A Fokozatszerzési kérelmet
valamint a Szigorlati és Bíráló Bizottságra tett javaslatokat a DIT egyhangúlag elfogadta.
(Az elfogadott Szigorlati és Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Szegedi László fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A jelölt a fokozatszerzésre
történı bejelentkezéshez szükséges feltételeket teljesítette. A Fokozatszerzési kérelmet
valamint a Szigorlati és Bíráló Bizottságra tett javaslatokat a DIT egyhangúlag elfogadta.
(Az elfogadott Szigorlati és Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Tóth Nikolett fokozatszerzési kérelme
A hallgató a fokozatszerzési kérelemmel egy idıben címmódosítási kérelmet is benyújtott.
Dr. Várallyay György szerint az új cím nincs jól megfogalmazva és továbbra sem
illeszkednek a publikációk a megadott témához.
A DIT újból kéri a hallgatót és Témavezetıjét, hogy dolgozzák át a leadott listákat és
válasszanak egyértelmő címet a dolgozatnak. A publikációs lista összeállításánál

szerepeltessék külön a témához kapcsolódó és nem szorosan kapcsolódó cikkeket és
konferencia kiadványokat.
A fokozatszerzési és címmódosítási kérelmet a DIT nem fogadta el.
Fokozat odaítélés
Szirmai Orsolya fokozat odaítélése
A jelölt sikeres doktori védése után a DIT egyhangúlag javasolja a Ph.D. fokozat odaítélését.
Átvételi kérelem
Kaszab Ferenc az ELTE Doktori Iskolájából kérte átvételét. Választott témavezetıjével
kidolgozták az új kutatási munkatervet.
Az új témát és a témavezetıt a DIT egyhangúlag elfogadta, a befogadó nyilatkozat kiállítását
megszavazta.
Kéri a hallgatót, hogy készítse el a Képzési munkatervét, melyben már szerepeltesse azon
tárgyakat, amelyeket a Témavezetı elfogadásra javasolt a korábban lehallgatott tárgyak közül.
A Képzési és Kutatási Munkatervet két bíráló jóváhagyása után fogadja el a Doktori Iskola.
5. napirendi pont: Az ısszel kezdıdı akkreditációs felülvizsgálat feladatainak
meghatározása és ütemezése
Az ısszel kezdıdı akkreditációs folyamat fontos, Doktori Iskolánkat érintı lépései:
o Doktori Adatbázis karbantartása
Levélben kérünk fel minden oktatót és témavezetıt, hogy saját adatlapjukat
folyamatosan frissítsék.
o A publikációs követelményekhez kapcsolódó ponttáblázat módosítása
A következı tanácsülésre elkészül a módosításra vonatkozó javaslat
o A kötelezı tárgyak meghatározása, új tárgyak elfogadása
A következı tanácsülésen dönteni kell a kötelezı tárgyakról, mert az elsıs
hallgatók ennek ismeretében tudják elkészíteni a Képzési munkatervüket.
Kiosztásra került az akkreditációs folyamat ütemtáblázata. Bár a doktori iskola az elızı évi
megfeleltetési vizsgálaton sikeresen szerepelt, a meglévı anyagokat feltétlenül frissíteni kell,
és bizonyos anyagokat át kell dolgozni. A feladatok meghatározása és a felelısök kiválasztása
a következı tanácsülés feladata lesz.
6. napirendi pont: A következı Tanácsülés elıkészítése
A Doktori Iskola Tanácsának következı ülése 2008. szeptember 18-án 14 órakor lesz.
Dr. Barczi Attila megköszönte a Tanácstagok megjelenését és aktív közremőködését.

Gödöllı, 2008. szeptember 15.
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