Emlékeztető
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2015. szeptember 24-i üléséről
Helyszín: D-606
Időpont: 2015. szeptember 24.; 14:00 – 15:00
Résztvevők:
Dr. Gáspár Vilmos, egy. tanár, a Kémia Doktori Iskola vezetője
Dr. Fábián István egy. tanár, programvezető (K/2)
Dr. Somsák László, egy. tanár, programvezető (K/5)
Dr. Juhász László, egy. docens, a KDIT titkára
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dr. Joó Ferenc, akadémikus, egy. tanár, programvezető (K/1)
Dr. Kéki Sándor, egy. tanár, programvezető (K/4)
Napirendi pontok és döntések:
1. Purgel Mihály témavezetői csatlakozási kérelme a KDI-hoz, és Fehér Péter II.
évf. doktori hallgató témavezető váltásra vonatkozó kérelme
A kérelmeket a KDI tanácsa támogatta. A jelen nem lévő tagok a kérelmeket
elektronikus szavazással támogatták, és elfogadták az új tantárgyak hirdetését.
2. Herczeg Mihály csatlakozási kérelme a KDI-hoz
A kérelmet a KDI tanácsa támogatta. A jelen nem lévő tagok a kérelmet
elektronikus szavazással támogatták, és elfogadták az új tantárgy hirdetését.
Doktori Iskola Tanácsa javasolta, hogy Herczeg Mihály jelentkezzen
témavezetőnek is a doktori iskolába.
3. Szigorlati tárgyak
KDI tanácsa végső határidőként 2015. december 6–át fogadta el a hiányzó
szigorlati tematikák benyújtására. Felelősök a programvezetők.
4. Egyebek
a. TÁMOP pályázattal kapcsolatos információk
A KDI vezetője tájékoztatta a KDIT-t a pályázattal kapcsolatos aktuális
információkról és határidős feladatokról.
b. Doktori.hu frissítése
A KDIT áttekintette az adatbázissal kapcsolatos problémákat, és meghatározta
az elvégzendő feladatokat, amelynek a határideje 2015. szeptember 30.
c. KDI doktori iskola vezető váltás
Gáspár Vilmos tájékoztatta a KDIT-t, hogy iskolavezetői feladatait 2016.
május 31-ig látja el. A KDIT feladata az új iskolavezető megkeresése, a
választás előkészítése, megszervezése és előterjesztése.
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d. Tájékoztatás a DIVT legutóbbi üléséről
A KDI vezetője tájékoztatta a tanácsot a legutóbbi DIVT ülésről, és a doktori
iskola doktorjelöltjeit érintő szavazások eredményeiről.

Debrecen, 2015. szeptember 24.
Dr. Juhász László s.k.
egy. docens, a KDI titkára

Dr. Gáspár Vilmos s.k.
egy. tanár, a KDI vezetője
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