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Napirendi pontok:
1. 20 éves a Kémia Doktori Iskola
A KDIT ünnepélyesen emlékezett meg arról, hogy a KLTE-n 20 évvel ezelőtt, 1993. őszén
kezdte el működését a Kémia Doktori Program, melynek mai jogutódja a KDI. A szervezett
képzés kezdete óta közel háromszáz hallgató vett részt a doktori képzésben. Közülük közel
kétszázan abszolutóriumot, közel százötvenen pedig doktori (PhD) fokozatot szereztek.
Végzett hallgatóink közül többen a debreceni ill. más hazai egyetemeken és főiskolákon oktatnak és
kutatnak. Büszkeségre okot adó (de egyben fájó hiányt is jelent), hogy a legjobbak közül jelentős
számban jónevű külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben dolgoznak.

2. A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 számú, „A Debreceni Egyetem tudományos
képzési műhelyeinek támogatása” című project lezárása
A TÁMOP pályázat fizikai megvalósítása 2013. szeptember 30-ával befejeződött. A KDIT
elnöke összefoglalta a pályázat eredményeit, és megállapította, hogy a tervezett kutatásokat
sikerült elvégezni és a kitűzött „teljesítési mutatókat” (predoktori és egyéb ösztöndíjak, hazai
és nemzetközi konferencia részvételek, tanfolyamok, közelmények stb. száma) is sikerült
elérni. A KDIT köszöni minden résztvevő oktató és hallgató eredményes munkáját.
3. A KDI szerkezeti átalakítása
A KDIT a 2013. március 13-i határozatának megfelelően – a képzés hatékonyságának
növelése érdekében – a következő döntéseket hozta:
• A korábbi K/2 és K/3 képzési programokat összevontuk. Az új program a K/2 kódnevet
viseli, és címe „Koordinációs és analitikai kémia”. A program vezetője Dr. Fábián István,
egyetemi tanár.
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•
•

A korábbi K/5 és K/6 képzési programokat összevontuk. Az új program a K/5 kódnevet
viseli, és címe „Szénhidrátok és heterociklusok kémiája és kémiai biológiája”. A program
vezetője Dr. Somsák László, egyetemi tanár.
Az átalakítás nem érinti a doktori hallgatók státuszát, képzési programját, és változatlan
marad a tantárgyi struktúra ill. annak dokumentációja a Neptunban is.

4. A KDIT személyi összetételének módosítása
A KDIT Dr. Antus Sándor, akadémikus, egyetemi tanárt és Dr. Sóvágó Imre, professzor
emeritust – 20 éven keresztül végzett iskolateremtő munkájukat elismerve és megköszönve –
felmentette a programvezetői megbízás és a KDIT tagság alól. Ezzel egyidőben a KDIT új
tagjának nevezte ki Dr. Bányai István és Dr. Patonay Tamás tanszékvezető egyetemi
tanárokat.
Debrecen, 2013. október 30.
Dr. Gáspár Vilmos, s.k.
egyetemi tanár, a KDI vezetője
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