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E m l é k e z t e t ő 
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2013. március 13-i üléséről 

2013. március 13. (szerda) 13
00

 – 14
00

, Fizikai Kémiai Tanszék, D 606 

 

Jelen vannak:   

Dr. Gáspár Vilmos, egy. tanár, a Kémia Doktori Iskola vezetője 

Dr. Joó Ferenc, egy. tanár, programvezető (K1) 

Dr. Sóvágó Imre, egy. tanár, programvezető (K2) 

Dr. Kéki Sándor, egy. tanár, programvezető (K4) 

Dr. Somsák László, egy. tanár, programvezető (K5) 

Dr. Antus Sándor, egy. tanár, programvezető (K6)  

Koczka Péter, I. évf. PhD hallgató, hallgatói képviselő 

Távol van:  

 Dr. Fábián István, egyetemi tanár, programvezető (K2) 

Napirendi pontok:  

1. Új doktori kutatási témák jóváhagyása 

Az írásban benyújtott kérvények alapján a KDIT a következő új PhD kutatási témákat hagyta 

jóvá, és hozzájárult azok meghirdetésére a MAB doktori adatbázisában: 

 Fotoérzékenyítők használata szerves anyagok vizes közegű oxidációjában (témavezető: 

Dr. Lente Gábor, K/2, 1 fő) 

 Glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítása (témavezető: Dr. Somsák László, K/5, 1 fő) 

 1-C-szubsztituált glikálok átalakításának vizsgálata(témavezető: Dr. Somsák László, K/5, 

1 fő) 

 Cukor-tozilhidrazonok alkalmazása kapcsolási reakciókban (témavezető: Dr. Vágvölgyiné 

Tóth Marietta, K/5, 1 fő) 

 Fém-katalizált keresztkapcsolási reakciók szelektivitási viszonyai (témevezető: Dr. 

Patonay Tamás, K/6, 1 fő) 

 

2. A KDI szerkezeti átalakítása és a KDI Tanács bővítése 

A KDIT a megelőző szóbeli egyeztetések eredményei alapján a következő döntéseket hozta a 

doktori iskola képzési szerkezetének átalakításával és a tanács bővítésével kapcsolatban: 

 A K/2 és K/3 képzési programokat összevonjuk. Technikai okokból az új program az 

adatbázisokban a K/2 nevet fogja viselni, és címe „Koordinációs és analitikai kémia” lesz. 

A program vezetője Dr. Fábián István, egyetemi tanár lesz. 

 A K/3 programot, ha sikerrel jár az oktatói bázis megerősítése illetve azt a kutatási témák 

is  indokolják, újra fogjuk indítani. 

 A K/5 és K/6 képzési programokat összevonjuk. Technikai okokból az új program az 

adatbázisokban a K/5 nevet fogja viselni, s címe „Szénhidrátok és heterociklusok kémiája 

és kémiai biológiája” lesz. A program vezetője Dr. Somsák László, egyetemi tanár lesz. 

 A fenti változtatásokat a 2013/2014-es tanévben, a doktori iskola TÁMOP pályázatának 

lezárását követően fogjuk bevezetni. Az átalakítás nem érinti a doktori hallgatók státuszát, 

képzési programját, és változatla marad a tantárgyi struktúra ill. annak dokumentációja a 

Neptunban is.  
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 Az átalakításokkal egyidőben a KDI Tanácsát – képzési programunk még hatékonyabb 

koordinációja érdekében – ki fogjuk bővíteni Dr. Bányai István és Dr. Patonay Tamás 

tanszékvezető egyetemi tanárokkal. 

 

3. Az Egyetemi Doktori Szabályzat 11. módosítási javaslata 

A tanács megtárgyalta az Egyetemi Doktori Szabályzat 11. módosításárása kidolgozott, 

egyetemi szintű javaslatokat. Megjegyzéseinket, javaslatainkat és kérdéseinket továbbítjuk a 

TTDT elnökének és az EDHT vezetőinek. 

 

Az ülést követő napokban a KDIT elektronikus szavazással döntött az alábbi ügyekben: 

 

4. Új oktató felvétele a KDI-ba 

Az írásban benyújtott kérvény alapján a KDIT egyhangú szavazással támogatta Dr. Baranyai 

Zsolt tudományos munkatárs témavezető oktatóként való felvételét a Kémia Doktori Iskolába. 

 

5. Új doktori kutatási témák jóváhagyása 

Az írásban benyújtott kérvények alapján a KDIT a következő új PhD kutatási témákat hagyta 

jóvá, és hozzájárult azok meghirdetésére a MAB doktori adatbázisában: 

- Oldalláncban piridincsoportot tartalmazó makrociklusos ligandumok koordinációs kémiai 

sajátságainak vizsgálata (témavezető: Dr. Tóth Imre, K/2, 1 fő) 

- Orvosi diagnosztikában és terápiában alkalmazható fémkomplexek kémiai vizsgálata 

fiziológiáshoz közeli körülmények között (témavezető: Dr. Baranyai Zsolt, K/2, 1 fő) 

- Mn
2+

-komplexek fizikai-kémiai paramétereinek finomhangolása a ligandumok 

szerkezetének módosításával (témavezető: Dr. Tircsó Gyula, K/2, 1 fő) 

 

Debrecen, 2013. március 22.. 

D. Gáspár Vilmos, s.k. 

egyetemi tanár, a KDI vezetője 

  

 

 


