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E m l é k e z t e t ő 
a Kémia Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2017. június 22-i üléséről 

 

Időpont: 2017. június 22. 

Helyszín: D-404 

 

A KDI tanácsának szavazati jogú tagjai: 

 

Dr. Kövér Katalin, akadémikus, 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) 

 

A KDI tanácsának tanácskozási jogú tagjai: 

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

Kiss Virág, hallgatói képviselő 

 

A felvételi bizottság külső tagja: 

 

Dr. Csortos Csilla, egyetemi docens 

 

Napirendi pontok és döntések: 

 

1. A 2017/18 tanév felvételi eljárásának lebonyolítása. 

A 2017/18 évi felvételi eljárásra 16 jelentkező adta be felvételi kérelmét, melyek közül 3 fő 

levelező képzésre. Az előzetesen beadott dokumentumokat a KDI Tanácsa a felvételi 

elbeszélgetés előtt áttekintette, és az abban foglaltaknak megfelelően elvégezte az eddigi 

eredmények előzetes pontozását. A szóbeli bemutatókat és kérdéseket követően minden 

jelentkező esetén megállapította a felvételi pontszámot, mely alapján meghatározta a 

jelentkezők sorrendjét. Az eljárás során 1 fő kivételével minden jelentkező felvételét támogatta 

a bizottság, és a TTDT elé terjesztette döntését. 

 

2. Richter Gedeon Talentum Alapítvány „Richter ösztöndíja”. 

Az elmúlt éveknek megfelelően a KDI Tanácsa a felvételin két legjobban teljesítő 

jelentkező anyagát terjeszti fel a Richter Gedeon Talentum Alapítvány által alapított Richter 

ösztöndíj elnyerésére (Herman Petra, Nagy Tamás Milán). 

 

3. Előrehozott szigorlat lehetőségének és problémájának megbeszélése. 

A KDI Tanácsa megbeszélte az előre hozott abszolválás és fokozatszerzés elindításának a 

problémáját. Megállapodott abban, hogy amennyiben a jelölt publikációs eredményei lehetővé 

teszik, engedélyezi az előrehozott abszolválást, de feltételül köti, hogy a jelöltnek vagy a 

szigorlatát, vagy pedig a PhD értekezésének az előzetes vitáját meg kell csinálnia az utolsó 

félévében. A törvényben foglaltak alapján a fokozatszerzési eljárás költségét a KDI 

költségvetéséből finaszírozzuk. 

 

4. Védési bizottságok megbeszélése, elfogadása (Dávid Ágnes, Vágner Adrienn, 

Lehoczki Gábor). 

A KDI Tanácsa megvitatta és elfogadta a fent említett doktorjelöltek védési bizottságát. 

5. ÚNKP pályázat 
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Kövér Katalin, a KDI vezetője tájékoztatta a Tanács tagjait az ÚNKP pályázat kiírásának és 

elbírálásának a szabályrendszeréről. A Tanács elfogadta, hogy a pályázati anyagokat a 

programvezetők tekintik át és értékelik, de a végső sorrendet a KDI Tanácsa hozza meg július 

folyamán. 

 

 

Debrecen, 2017. június 22. 

 

Dr. Juhász László s.k.       Dr. Kövér Katalin s.k. 

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


