EMLÉKEZTETŐ
a
Doktori Iskola Tanács 2010. 10. 26-án tartott
üléséről

Jelen voltak: -

Dr. Bíró József
Dr. Kollár István
Dr. Lantos Béla
Dr. Levendovszky János
Dr. Pap László
Dr. Pintér Márta
Dr. Schmidt István
Dr. Stubán Norbert
Dr. Szabó Csaba Attila
Dr. Szirmay-Kalos László
Dr. Vajda István
Dr. Vajk István
Dr. Zólomy Imre

1) Doktori felvételi eljárás:
Tájékoztatás a KT határozatról
• minden félévben lesz doktori felvételi
• szakmacsoportonként történik
• az állami ösztöndíj kerete szeptemberben nyílik, ezért a kar előfinanszíroz
7 havi ösztöndíj keretet
• az állami ösztöndíj (össz.: 20 db) aránya az őszi és tavaszi felvételi között kezdetben
70% - 30% a későbbiekben megbeszélés tárgya lesz
• a ponthatár marad 75 pont; ez alatt a tanszék dönt, hogy fogadja-e a hallgatót
• minimum ponthatár pl. 60 pont (később eldöntendő)
• 60 pont alatt felajánlani a jelentkezőnek a szakirányú továbbképzést
2) A kari doktori iskola mutatóinak javítása:
• a doktori iskolába belépők és a fokozatszerzők aránya (az abszolutórium megszerzése
az elsődleges cél)
• irányelvek az átjárhatóságra a képzések között
o 3 féle képzési forma:
 nappali tagozatos állami ösztöndíjas
 nappali tagozatos nem állami ösztöndíjas (költségtérítéses)
 szakirányú továbbképzés
o az első év végén szóbeli „átvilágítás”
o aki a tanulmányait és kutatásait komolyan veszi annak lehetősége lesz az
előrelépésre
o aki nem veszi komolyan tanulmányait és kutatásait attól akár megvonható az
állami ösztöndíj
o az átjárhatóság pontos kidolgozása a januári DIT ülésre

•
•
•
•

az „átvilágítás” (szakmacsoportonként) ha megoldható a felvételi napján legyen; ahol
nem megoldható ott akár a két nap is lehetséges a beszámoltatásra
a folyóirat publikáció az első év végére túl szigorú követelmény inkább a doktori
minimum 12 publikációs pont előírt hányada legyen
a tanszéki beszámoltatást összehangolni esetleg a doktori beszámoltatással
tanszékekkel egyeztetni és összehangolni az átvilágítást, majd munkacsoportokat
alakítani.
Munkacsoport a konkrét javaslat kidolgozására:
Tagok: - Dr. Bíró József
- Dr. Kollár István
- Dr. Lengyel László
- Dr. Levendovszky János
- Dr. Zólomy Imre

3) Választható tárgyak listája:
• levél kiment a tanszékekre
• listát küldenek vissza azokról a tárgyakról, amelyeket most indítanak, amennyiben
nincs új tárgy csak, a régi tárgy nevét és kódját kell megküldeni
• a szabadon választható és a kötelező tárgyak listáját is megküldeni
• TMIT kéri két tárgy cseréjét („Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet” KVT, míg
„Optimalizálás és alkalmazásai” SZVT legyen)– ehhez a DIT tagok hozzájárulnak,
• A jövőben fontos az MSc képzéshez igazítani a doktorandusz hallgatók tárgyait tárgyrevízió
4) Honlap:
• a BME – VIK honlapról közvetlen elérhetőség legyen a DIT honlapjára
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