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Napirendi pontok:
1. Javaslat doktori (PhD) védési bizottság összetételére
A tanács jóváhagyta a Páhi András doktorjelölt védési bizottságára tett javaslatot.
2. Esedékessé vált szabálymódosítások előkészítése
A Szenátus május 15-i ülésén módosította az egyetemi doktori szabályzatot. A legfontosabb
változásokat a Tanács megvitatta és döntött a KDI Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelő módosításáról.
2.1. Elektronikus index
2014. szeptemberétől – felmenő rendszerben – a doktori képzésben is megszűnik az index,
megtörténik az átállás az elektronikus tanulmányi rendszerre. 2014. szeptembertől új
leckekönyvek kiadására nem kerül sor. A korábban beiratkozott doktoranduszok leckekönyvét
a korábbi előírások szerint továbbra is vezetni kell, de az elektronikus tanulmányi rendszerben
az ő esetükben is minden adat kötelezően rögzítésre kerül.
2.2. Féléves kutatási jelentések rendszerének kötelező bevezetése (és ezek viszonya a
kötelező éves hallgatói beszámolókhoz)
A doktoranduszoknak félévente kell írásos beszámolót készíteniük kutatómunkájuk
előrehaladásáról. A kutatási kreditet a beszámoló alapján a témavezető igazolja le az
elektronikus tanulmányi rendszerben (5.§ (8) bek.); a beszámolót meg kell küldeni a doktori
iskola vezetőjének. Elkerülendő a hallgatók adminisztratív terheinek túlzott növelését, a páros
tanulmányi félévekben benyújtandó éves hallgatói beszámoló tartalmazza a féléves kutatási
jelentést is. A páratlan félévekben csak kutatási jelentés készül. Mindkét beszámoló beadási
határideje a szorgalmi időszak utolsó napja.
2.3.Közleményeit, publikációik
A doktorjelöltnek közleményeit, publikációit fel kell töltenie a DEENK publikációs
adatbázisába. Az adatbázisba feltöltött közlemények alapján a Könyvtár elkészíti és hitelesíti
a jelölt publikációs listáját, a hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt benyújtja a
tudományterületi doktori tanácshoz.
A doktorjelöltektől elvárt minimális publikációs követelmény a szabályzat 6. mellékletében
tudományterületenként rögzítésre került. A Kémiai Tudományok Doktori Iskola elvárásaiban
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nincs változás; két, referált, impakt faktorral rendelkező folyóiratban megjelent (DOI
számmal rendelkező, vagy kefelenyomatban elérhető, vagy a folyóirat szerkesztője által
igazoltan közlésre elfogadott) közleményt vár el. Alapkövetelmény, hogy ezek közül egy a
jelölt meghatározó hozzájárulásával készüljön.
2.4. Zárt védés
Indokolt esetben lehetőség van zárt védést tartani, melyet a KDIT javaslatára a
tudományterületi doktori tanács engedélyezhet.
3. Az előzetes vita szerepe és forgatókönyve
Az előzetes vita szerepével és lebonyolításával kapcsolatban a Tanács több módosító
javaslatot tett:

A Tanács javasolja a „Javaslat a doktori (PhD) előzetes vita bizottságának
összetételére” című formanyomtatvány alábbiak szerinti módosítását;
Benyújtandó mellékletek:
1. A tézisek tervezete
2. A megjelent (elfogadott) közlemények listája tudománymetriai adatokkal kiegészítve
(külön lapon)
Opcionálisan benyújtandó mellékletek:
A munka előmenetelének megítélését segítő dokumentumok (az értekezés, megjelent
közlemények, kéziratok)

A felkért referens elsődleges feladata annak megítélése, hogy az előzetes vita és a
hozzá eljuttatott szakmai dokumentumok alapján az értekezés benyújtható-e.
4. A doktori védés „koreográfiája” és jelentőségének növelése
A Tanács arra kéri a programvezetőket, hogy a témavezetőknek és doktorjelölteknek
tolmácsolják a Tanács kérését, miszerint a védés során a bíráló kérdéseire a doktorjelöltek
szabad előadásban válaszoljanak.
A doktori védés során lehetőség van arra, hogy a bizottság elnöke, vagy a doktorjelölt
témavezetője néhány percben ismertesse a jelölt önéletrajzát.
5. A témaindító és témazáró előadások szerepe és megszervezési módja
A Tanács elvetette azt a javaslatot, hogy a PhD hallgatók az őszi félévben, a szakmai napok
keretében, szélesebb szakmai közönség és egymás előtt bemutassák doktori munkájuk terveit,
illetve eredményeit.
6. Önértékelés
A MAB 2014. október 1-től akkreditációs eljárást folytat le mindazon doktori iskoláknál, ahol
a korábbi akkreditáció érvényessége 2014. december 31-én lejár. A sikeres akkreditáció
feltétele, hogy a doktori iskola frissítse, aktualizálja a doktori.hu-n elérhető dokumentumait
(képzési terv, működési szabályzat, minőségbiztosítási terv). Az akkreditáció során ellenőrzik
a doktori iskola honlapját is abból a szempontból, hogy azon megtalálható-e valamennyi előírt
információ, és frissítése rendszeres-e. A különböző dokumentumok és adatbázisok
összeállítása megtörtént, a doktori.hu valamennyi adata frissítve van, a kurzusok rövid
tematikája hamarosan felkerül az Iskola honlapjára.
Debrecen, 2014. 06. 20.
Dr. Kállay Csilla s.k.
tud. fmtárs, a KDI titkára
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