Emlékeztető
a Kémiai Doktori Iskola Tanácsának (KDIT) 2017. február 6-i üléséről
Helyszín: E-320
Időpont: 2017. február 06.; 15:00 – 16:30
Résztvevők:
Dr. Kövér Katalin, akadémikus, 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. Juhász László, egy. docens, a KDIT titkára
Kiss Virág, hallgatói képviselő
Napirendi pontok és döntések:
1. Témavezetői és oktatói csatlakozási kérelmek a Kémia Doktori Iskolához.
A KDI vezetője szóban ismertette a jelöltek eddigi munkásságát.
A KDI oktatói, témavezetői közé a következő kollégák kérték felvételüket: Fehér Krisztina (o);
Horváth Henrietta (o/tv); Kalmár József (o), Mándi Attila (o/tv), Szikra Dezső (o/tv), Papp Gábor
(o/tv). A KDI elnöke részletesen ismertette a jelöltek eddigi eredményeit. A Tanács a jelöltek
jelentkezését egyhangúan elfogadta.
A KDIT tanácsa megerősítette, hogy a fokozatszerzéstől 5 év eltelte legyen minimumfeltétel, az
egyéb kritériumok mellett.
2. Témakiírások a Stipendium Hungaricum pályázati kiíráshoz.
A jelenleg magyarul futó, korábban elfogadott téma angol nyelvű meghirdetése nem kíván újabb
döntést. Kérjük a témavezetőket, hogy 2017. február 20-ig küldjék el a régi vagy új témák angol
nyelvű leírást az Iskola titkárának.
A két új témát (Szűcs Zoltán, Gáspár Attila) a KDIT elfogadta.
3. Az új doktori képzéssel kapcsolatos információk és előkészítő döntések:
a. A 2016. szeptemberével induló képzés szabályzatának módosítása.
b. Egyéni felkészülés tanrendjének kialakítása.
A fenti napirendipontokat a KDI Tanácsa megvitatta és elfogadta, és a módosított
szabályzatokat a KDI honlapján elérhetővé teszi.
4.
Gáspár Vilmos emeritus törzstagi kérelme.
A kérvényt a KDIT megvitatta és egyhangúan támogatta. A szükséges adminisztrációs módosításokat
elvégezzük.
5. Egyebek
a. Tájékoztató a DI akkreditációs ellenőrzéséről.
b. Vágner Adrienn szigorlati bizottságának elfogadása.
Debrecen, 2017. február 06.
Dr. Juhász László s.k.
egy. docens, a KDI titkára

Dr. Kövér Katalin s.k.
egy. tanár, a KDI vezetője
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