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1) Doktori felvételik lebonyolítása:
• A felvételi elbeszélgetések sikeresen lezajlottak
• 32 fő jelentkező
• Állami ösztöndíjak megállapítása pár nap múlva várható; előreláthatólag 10-12 főnek adható
• Az ÁÖ kiosztása a felvételi pontrendszer alapján történik
• Legközelebbi DIT ülésen a felvételi pontrendszer átbeszélése, áttekintése
2) Cselekményindítási feltételek módosulása:
• Az abszolutórium megszerzése nem jelenti, hogy automatikusan megindíthatja a cselekményét
• Amennyiben az indításkori feltételek nem teljesülnek _ publikáció, nyelvvizsga _ akkor a
cselekmény nem indítható meg
o Hiánypótlásra a továbbiakban is van lehetőség
o A 2 nyelvvizsga megléte elengedhetetlen a cselekmény megindításához
• Aki nem szerezte meg az abszolutóriumot, azoknak részletes ellenőrzés ajánlott a cselekmény
megindítása előtt
3) A Tudományos Bizottsági jelentés konklúzióinak megvitatása a külföldi PhD képzésekről:
• A saját doktori iskolák fokozatszerzésére vonatkozó változtatások szükségesek
• A külföldi egyetemek PhD képzésében azon elemeinek alkalmazása, amelyek segítik az
előrehaladást
o A 2 nemzetközi publikáció közül az egyik a Periodica Polytechnikában való
lehetőség, melynek minőségét az impaktfaktorossá tétel garantálja
o A bizottságba állandó meghívottak delegálása
Egy szakmaterületen belül több tag jelölése
o A számonkérési rendszer akár többlépcsős lehetőségének bevezetése
• A publikációs díjak kifizetésére pályázati pénzalap kezdeményezése
• A bizottsági kérdések ne csak a disszertáció általános kérdéseire terjedjenek ki hanem, hanem
az általános háttérismeretekre vonatkozóan is
• A védések során Bizottsági Tagként a témavezető ne lehessen delegálható
o Összeférhetetlenség és a minőségbe vettet bizalom alapján
o Akár külföldi bizottsági tagok bevonása (Skype)
• Érdemes külföldi és a saját védési szokásaink között olyan párhuzamot vonni, amely nem
ütközik a felsőoktatási törvénnyel és az egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzatával
4) Egyéb:
• Doktori téma váltásáról szóló kérelem
o Sárközy Péter _ Dobrowiecki Tadeusz helyett Antal Péter
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