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E m l é k e z t e t ő 
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2014. február 21-i üléséről 
2014. február 21. (péntek), 1000 – 1100, E-517 
 
Jelen vannak:   

Dr. Gáspár Vilmos, egy. tanár, a Kémia Doktori Iskola vezetője 
Dr. Joó Ferenc, egy. tanár, programvezető (K/1) 
Dr. Fábián István, egy. tanár, programvezető (K/2) 
Dr. Kéki Sándor, egy. tanár, programvezető (K/4) 
Dr. Somsák László, egy. tanár, programvezető (K/5) 
Dr. Patonay Tamás, egy. tanár, a KDIT tagja, a TTDT elnöke 
 

Távol vannak (külföldi út miatt):  
Dr. Bányai István, egy. tanár, a KDIT tagja  
Koczka Péter, II. évf. PhD hallgató, hallgatói képviselő 

Napirendi pontok:  

1. Dr. Kiss Attila doktori kutatási téma hirdetése 
A KDIT – az előzetesen írásban benyújtott kérelem alapján titkos szavazással meghozott 
egyhangú döntéssel – támogatta, hogy Dr. Kiss Attila, egyetemi adjunktus, a doktori iskola 
oktatója témavezetői feladatokat is vállalhasson és doktori kutatási témát is hirdethessen. A 
tervezett kutatás téma: a szuperkritikus folyadékkromatográfia, mint modern elválasztás-
technikai módszer alkalmazása. A Debreceni Egyetem (DE) Doktori Szabályzata szerint (III. 
fejezet, 1. §, (11)) a végső döntés a Természettudományi Doktori Tanács (TTDT) hatáskörébe 
tartozik. 
Feladatok:  javaslattétel a TTDT részére, és az oktató tájékoztatása (email) az ajánlásról. 
Felelős: doktori iskola vezető. Határidő: február 24.   

 
2. A KDI titkár és adminisztrátor feladatköre  

A KDIT meghatározta a doktori iskola titkár és adminisztrátor feladatkörét. Az egyhangú 
nyílt szavazással jóváhagyott leírások a KDI Működési Szabályzatának (MSZ) 3. és 4. számú 
új mellékleteit képezik. Jóváhagyásuk egyben a MSZ módosításának jóváhagyását is jelentik. 
Feladatok:  a MSZ bővítése, és az új dokumetum közzététele a KDI honlapján, 
  a feladatköri leírások átadása a doktori iskola titkárának és adminisztrátorának. 
Felelős: doktori iskola vezető. Határidő: február 24.   
  

3. A KDI titkár díjazása   
A KDIT áttekintette a KDI költségvetési helyzetét, és meghatározta a doktori iskola titkár 
2014-ben érvényes díjazását.  
 
Feladatok:  a megbízási díj összegét is tartalmazó megbízólevél átadása a DI titkárának,  
  a megbízási szerződés megkötésének kezdeményezése (GH) 
Felelős: doktori iskola vezető és doktori iskola adminisztrátor. Határidő: február 24.   
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4. Egyebek  
A KDIT tanács változatlan összetételben jóváhagyta Kalmár-Biri Bernadett doktorjelölt 
védési bizottságára tett programvezetői javaslatot, és támogatta az értekezés benyújtását ill. 
vitára bocsátását. 
Feladat: a javaslat továbbítása a TTDT részére. 
Felelős: doktori iskola vezető. Határidő: február 24.   
 

Debrecen, 2014. február 21. 

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

  

 

 


