Emlékeztető
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2016. április 5-i üléséről
Helyszín: D-404
Időpont: 2016. április 05.; 14:00 – 15:00
Résztvevők:
Dr. Gáspár Vilmos, 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)
Dr. Kövér Katalin, egy. tanár, meghívott vendég
Dr. Juhász László, egy. docens, a KDIT titkára
Kiss Virág, hallgatói képviselő
Napirendi pontok és döntések:
1. Bokor Éva témavezetői csatlakozási kérelme a Kémiai Doktori Iskolához.
A KDI vezetője szóban ismertette a jelölt eddigi munkásságát. A kérelmet a KDIT
egyhangúan elfogadta, és támogatta a meghirdetni kívánt kutatási téma valamint
tantárgy kiírását a 2016/17. tanévre.
2. Új témakiírások áttekintése, véleményezése.
A KDIT megvizsgálta, hogy az egyes témavezetők vehetnek-e fel új hallgatókat a
következő tanévre, majd a programvezetők értékelésével egyenként áttekintette és
elfogadta az új kutatási témákat.
3. Az új doktori képzéssel kapcsolatos információk és előkészítő döntések:
a. Komplex vizsga tartalmának és formájának meghatározása.
A KDIT javaslata: komplex vizsga szakmai része két témakörből fog állni minden
hallgató részére (főtárgy és melléktárgy), melyeknek a tematikái elérhetőek a KDI
honlapján. A vizsga második része a kutatás előrehaladását bemutató előadás
legyen.
b. Új külső tag felkérése a felvételi bizottságba.
Karaffa Levente helyére új külső tag felvétele szükséges. A KDIT Csortos Csillát
és Vasas Gábort javasolja külső tagnak.
c. Képzési terv.
A kreditek felosztására a javaslatot az egyetemi szabályozás megismerését követően
pontosítjuk. A KDIT javaslata, hogy oktatási kredit legyen mind a nyolc félévben.

4. Egyebek
a. Tájékoztató a TTDT márciusi üléséről.
Gáspár Vilmos tájékoztatta a KDIT a TTDT legutóbbi üléséről.
b. Zsuga Miklós lemondása a TTDT-tagságról.
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Zsuga Miklós 2016. május 31-i hatállyal lemond a TTDT tagságáról. Az új tagra a
KDI új vezetője tesz javaslatot.
Debrecen, 2016. április 05.
Dr. Juhász László s.k.
egy. docens, a KDI titkára

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