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E m l é k e z t e t ő 
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2015. november 12-i üléséről 

 

Helyszín: D-606 

Időpont: 2015. november 12.; 14:00 – 15:00 

 

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. Juhász László, egy. docens, a KDIT titkára 

Kiss Virág, hallgatói képviselő 

 

 

Napirendi pontok és döntések: 

 

1. Herczegh Mihály témavezetői csatlakozási kérelme a Kémiai Doktori 

Iskolához. 

A kérelmet a KDI tanácsa elfogadta, és támogatta a meghirdetni kívánt téma 

kiírását a 2016/17. évi jelentkezési időszakra. 

 

2. Huszánk Róbert témavezetői csatlakozási kérelme a Kémiai Doktori 

Iskolához. A kérelmet a KDI tanácsa megvitatta és elfogadta. A meghirdetni 

kívánt téma kiírását a 2016/17. évi jelentkezési időszakra a tanács támogatta. 

 

3. Karaffa Levente és Fekete Erzsébet témavezetői csatlakozási kérelme a 

Kémiai Doktori Iskolához. 

A kérelmet a KDI tanácsa megvitatta és elfogadta. A meghirdetni kívánt témák 

közül kettő kiírását támogatta, míg a harmadik esetében a téma átgondolását, és 

harmonizálását kérte a témavezetőktől. 

 

4. Egyebek 

a. Tájékoztatás a novemberi TTDT ülésről 

A KDI vezetője részletesen tájékoztatta a KDIT-t a novemberi TTDT 

ülésen elfogadott doktori fokozatszerzési eljárásokról, és védési 

bizottságokról.  

 

b. TÁMOP pályázattal kapcsolatos információk 

A KDI vezetője tájékoztatta a KDIT-t a pályázat lezárásával kapcsolatos 

információkról.  

 

c. Keresztféléves témahirdetés  

A KDIT nem támogatja a keresztféléves témakiírást és hirdetést. 

 

d. Egyebek: 

- A KDIT tagjai egyet értettek abban, hogy ha egy témavezető több doktori 

iskolában is témát hirdet, akkor a témák ne fedjenek át. 
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- A KDIT megerősítette, hogy a más intézményekben lévő, de a KDI-hoz 

tartozó hallgatók oktatási kreditjeit a Kémiai Intézetben kell 

megszerezniük, amihez a feltételeket biztosítanunk kell (pl.: részvétel az 

általános kémia oktatásban). 

- A KDIT támogatta új dísztollak beszerzését, amit a hagyományoknak 

megfelelően a doktori dolgozatukat sikeresen megvédő hallgatók kapnak.  

 

 

Debrecen, 2015. november 12. 

 

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

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


