
E m l é k e z t e t ő 
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2015. január 23-i üléséről 

 

Helyszín: D-404 

Időpont: 2015. január 23.; 12:00 – 14:00 

 

Résztvevők: 

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

Dr. Joó Ferenc, akadémikus, 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 

Dr. Bányai István, egy. tanár, a KDIT tagja 

Dr. Juhász László, egy. adjunktus, a KDIT titkára 

Koczka Péter, III. évf. PhD-hallgató, hallgatói képviselő 

Dr. Tóth Zoltán, egy. docens – vendég, részvétel a 2. napirendi pont tárgyalásában 

 

 

Napirendi pontok és döntések: 

1. Dr. Juhász László titkári megbízása  

A KDI Tanácsa 2015. január 15-től Dr. Juhász László egy. adjunktust bízta meg a 

doktori iskola titkári teendőinek ellátásával. A korábban emailes szavazással hozott 

döntést a Tanács tagjai egyhangú szavazással megerősítették. 

 
2. A KDI MSZ 6. sz. melléklete – a szakmódszertani publikációs követelményekről 

A KDI Tanácsa részletesen megvitatta a kémiai szakmódszertan területén készülő 

doktori értekezésekkel kapcsolatos publikációs követelményeket, és a módosításokat 

egyhangú szavazással elfogadta. A követelményeket a KDI Működési Szabályzatának 

6. sz. melléklete tartalmazza. 

 
3. A KDI MSZ módosítása – végszavazás 

A KDI Tanácsa a Működési Szabályzat korábban emailekben egyezetett módosítását 

egyhangúan elfogadta. 

 
4. A keresztféléves hallgatók éves beszámolójának elfogadása 
A KDI Tanácsa az elektronikusan korábban megismert és véleményezett éves beszámolókat 

egyhangúan elfogadta. 

 

5. Az új TÁMOP pályázat pályázati anyagának véglegesítése 
A KDI tanácsa megvitatta és elfogadta a TÁMOP pályázat költségfelosztásának irányelveit. 

Az egyes programok véglegesített adatait összesítésre 2015. január 26-án 18:00-ig kell 

elküldeni a KDI titkárának. 

 

6. Tantárgyhirdetés a 2014/2015. tanév második félévére 

A KDI vezetője ismertette a tantárgyhirdetéssel kapcsolatos információkat. 

 

7. Dr. Bányai István lemondása a KDIT tagságról 

A KDI Tanácsa elfogadta Dr. Bányai István egy. tanár lemondását a KDIT tagságról. 



8. Egyebek 

A KDI Tanácsa megvitatta és elfogadta Dr. Árpád István egy. adjunktus és Dr. Józsa 

Éva egy. tanársegéd csatlakozási kérelmét a Kémiai Doktori Iskola oktatói karához, s 

egyben engedélyezte az általuk oktatni tervezett új tantárgyak („Dimenzióanalízis és 

hasonlóságelmélet", illetve „Dinamikus elektrokémia” címmel) meghirdetését. 

 
Debrecen, 2015. január 23. 

 

 

 

Dr. Juhász László s.k.       Dr. Gáspár Vilmos s.k. 

egy. adjunktus, a KDI titkára      egy. tanár, a KDI vezetője 


