Emlékeztető
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2013. január 8-i üléséről
2013. január 8. (kedd) 1500 – 1600, Fizikai Kémiai Tanszék, D 606
Jelen vannak:
Dr. Gáspár Vilmos, egy. tanár, a Kémia Doktori Iskola vezetője
Dr. Joó Ferenc, egy. tanár, programvezető (K1)
Dr. Sóvágó Imre, egy. tanár, programvezető (K2)
Dr. Kéki Sándor, egy. tanár, programvezető (K4)
Dr. Somsák László, egy. tanár, programvezető (K5)
Koczka Péter, I. évf. PhD hallgató, hallgatói képviselő
Napirendi pontok:
1. A KDI új adminisztrátorának megbízása
A KDIT 2013. január 1-től Román Istvánnét, a Fizikai Kémiai Tanszék irodavezetőjét bízta
meg a KDI adminisztrátori feladatainak ellátásával.
2. A levelező képzés költségtérítési díja
A KDIT a levelező és egyéni PhD képzés jelenlegi 75 eFt/félév költségtérítési díját 2013.
szeptemberétől 150 eFt/félév összegre emeli, amelyet felmenő rendszerben kell alkalmazni. A
KDI saját bevételi számlájára így befolyó összeget 50-50 %-ban osztjuk el a témavezető és a
DI között.
3. Új kormányrendelelet a doktori képzésről és a KDI szerkezeti átalakítása
Várható, hogy a doktori iskolákra vonatkozó új kormányrendelet megjelenése után módosulni
fognak az egyetemi és tudományterületi doktori szabályzatok, s változni fog a képzés rendje.
Ezeket a változásokat majd a KDI működési szabályzatában is érvényesíteni kell. A KDIT
ezzel egyidőben áttekinti, hogy milyen változások lennének szükségesek a doktori iskola
képzési programjában (új témák meghirdetése, régiek megszüntetése stb.) illetve
szerkezetében (programok összevonása, új program indítása stb.).
1. Feladat: a programvezetők készítsenek írásos javaslatot elgondolásaikról, terveikről.
Határidő: 2013. február 15.
2. Feladat: a doktori iskola vezetője megbeszéléseket folytat a programvezetőkkel.
Határidő: 2013. március 1.
3. Feladat: a javaslatok összegzése és megtárgyalása KDIT ülésen (2013. március).
4. A tantárgy- és témahirdetés rendje
A tantárgyak Neptunban történő meghirdetésének rendje változatlan. A tantárgyhirdetést fel
kell használni arra, hogy az oktatási programból kikerült tantárgyakat „kivezessük” a képzési
programunkból.
Felelősök: programvezetők és a KDI adminisztrátora
Határidő: 2013. február 7.
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Emlékeztető: új tantárgy csak a KDIT engedélyével hirdethető és indítható, melyet működési
szabályzatunknak megfelelően az aktuális félév előtti félévben írásban kell kérvényezni.
Emlékeztető: új doktori téma csak a KDIT engedélyével hirdethető és indítható. A kialakult
gyakorlattal ellentétben a továbbiakban nem elegendő a téma bejelentése a felvételi során ill.
a téma „beírása” a doktori adatbázisba. Működési szabályzatunknak megfelelően új doktori
témát az aktuális félév előtti félévben írásban kell kérvényezni.
Feladat: a doktori iskola oktatóinak tájékoztatása
Felelős: programvezetők és a KDI adminisztrátora
Határidő: 2013. február 7.
Debrecen, 2013. január 14.
D. Gáspár Vilmos, s.k.
egyetemi tanár, a KDI vezetője
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