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E m l é k e z t e t ő 
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2013. május 3-i üléséről 
2013. május 3. (péntek) 1400 – 1500, E-103 
 
Jelen vannak:   

Dr. Gáspár Vilmos, egy. tanár, a Kémia Doktori Iskola vezetője 
Dr. Joó Ferenc, egy. tanár, programvezető (K/1) 
Dr. Sóvágó Imre, egy. tanár, programvezető (K/2)  
Dr. Fábián István, egyetemi tanár, programvezető (K/3) 
Dr. Kéki Sándor, egy. tanár, programvezető (K/4) 
Dr. Somsák László, egy. tanár, programvezető (K/5) 

Meghívottak: 
 Dr. Kurtán Tibor, egy. docens (K/6) 
 Dr. Patonay Tamás, egy. tanár, a TTDT elnöke 
Távol vannak:  

Dr. Antus Sándor, egy. tanár, programvezető (K6)  
Koczka Péter, I. évf. PhD hallgató, hallgatói képviselő 

Napirendi pontok:  

1. A PhD hallgatók kötelező éves beszámolóinak értékelése 
• A tanács egyenként áttekintette és megfelelt minősítéssel elfogadta a doktori hallgatók 

éves beszámolóit. Az értékelésről és javaslatainkról a KDI vezetője e-mailben fogja 
értesíti a hallgatókat és a témavezetőket, a minősítést pedig rögzíti az elektronikus 
tanulmányi rendszerben (Neptun). 
Felelős: doktori iskola vezető. Határidő: május 15. 

• Koczka Péter hallgatói képviselő korábban megfogalmazott javaslatai alapján a tanács 
döntött a beszámoló formanyomtatványának módosításról. Ennek értelmében: 

o a beszámolóba és értékelésbe bevonjuk a témaindító előadásokat, 
o a beszámolóban csak a doktori (PhD) képzés ideje alatt bemutatott konferencia 

előadások és poszterek felsorolását kérjük. 
Felelős: doktori iskola vezető. Határidő: május 15. 

• Az értékelések során a tanács megállapította, hogy a hallgatók többségének még nincs 
meg az alapfokú nyelvvizsgája a második nyelvből. Ebben a helyzetben különösen fontos 
újabb tájékoztatót tartani a belső egyetemi PhD nyelvvizsgák lehetőségéről.  
Felelősök: programvezetők, doktori iskola vezető. Határidő: folyamatos.    

 
2. A fokozatszerzési eljárások áttekintése 

A doktori iskola tanácsa – érzékelve a kiadott PhD fokozatok (ill. lezárt doktori eljárások) 
éves számának csökkenő tendenciáját – áttekintette a folyamatban lévő fokozatszerzési 
eljárásokat. A programvezetők beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a huszonöt doktorjelölt 
többsége megfelelő ütemben teljesíti illetve tervezi teljesíteni a követelményeket. Azokban az 
esetekben, ahol késedelem tapasztalható, a tanács a programvezetőket fokozott odafigyelésre 
és ellenőrzésre kéri. A régóta húzódó eljárások esetében a programvezetők és az iskola vezető 
közös feladata a körülmények tisztázása és a megfelelő eljárás kezdeményezése. 
Felelősök: programvezetők, doktori iskola vezető. Határidő: folyamatos.    
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3. Felvételi időpontjának kitűzése 
A tanács kitűzte a 2013/2014. tanévre vonatkozó PhD felvételi időpontját és helyét:  
2013. június 11. (kedd), 8.00-16.00, D404, amelyről az iskolavezető értesíte a TTDT Irodát.  
Felelős: doktori iskola vezető, Határidő: május 10. 
 

4. Új doktori előadás 
A tanács – Dr. Joó Ferenc programvezető javaslatára – jóváhagyta egy új doktori kurzus 
meghirdetését a K/1 programban. Az új tantárgy címe: Szerves ipari katalízis, előadó: Dr. 
Bogár Krisztián, Stockholmi Egyetem. A vizsgával záruló előadássorozat 2 kredit értékű;  
meghirdetésére a doktori iskola TÁMOP pályázata keretében ebben a félévben kerül sor.   
Feladat: az akkreditált kurzus bevezetése az ETR-be és az előadások meghirdetése. 
Felelősök: a doktori iskola adminisztrátora és a K/1 program vezetője 
Határidő: május 15.      
 

5. Előzetes vita bizottságok kijelölése 
• A tanács jóváhagyta a Fazekas Erika doktorjelölt előzetes vitájára előterjesztett 

bizottságot, és a vitát – a szabályoknak megfelelően - május 22-re meghirdeti. 
• A tanács új javaslatot kért Nagy Dávid doktorjelölt előzetes vitájának bizottságára.  
 

6. Új oktató felvétele a KDI-ba 
A doktori iskola vezetője a TTDT április 29-i ülésén bejelentette, hogy az iskola tanácsa 
akkreditálta dr. Bodnár Ildikó tszv. főiskolai tanárt, (DE MK Környezet- és Vegyészmérnöki 
Tanszék), s engedélyezte témahirdetését a K/3 doktori program keretében. A bejelentést a 
TTDT tudomásul vette. 
 

Debrecen, 2013. május 3. 

D. Gáspár Vilmos, s.k. 
egyetemi tanár, a KDI vezetője 

  

 

 


