EMLÉKEZTETŐ
a
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola és az Informatikai
Tudományok Doktori Iskola Tanácsának 2012. 11. 27.-én tartott
együttes üléséről

Jelen voltak:

-

Dr. Bíró József
Dr. Györfi László
Dr. Illés Balázs
Dr. Kollár István
Dr. Lantos Béla
Dr. Levendovszky János
Dr. Pap László
Dr. Kerecsenné dr. Rencz Márta
Dr. Szirmay-Kalos László
Dr. Vajda István
Dr. Vajk István
Dr. Zombory László

Kimentette magát: ---

1) Doktori választható tárgyak:
• 1 új tárgy indítására érkezett kérelem a SZIT-től
o A kiírásnak megfelel
o Irodalomjegyzék hiányosságát pótolni
o Dr. Juhász Ferencről adatokat kérni a Tanszéktől
•

A VET-en Dr. Schmidt István szerződéssel van
o helyettesítéséről a tanszék dönt
o tárgyairól és előadásairól információt kérni

2) Szakmérnöki képzés:
• több mint 10 éve akkreditált képzés
• a Ph.D képzésnél bevezetett 1 éves átvilágításánál átsorolható
• a WEB adatok frissítése szükséges
• szakmérnök és a Ph.D. képzés párhuzamosan is végezhető
o a DIT szerint elfogadható megoldás, de az akkreditáció ebben az esetben nem
megoldható
o abban az esetben lehet akkreditációt kérni, ha befejezi tanulmányait a doktoranduszi
képzésnél
o amennyiben a szakmérnöki után a Ph.D képzésen tanul tovább akkor nem fogadhatók
be tárgyak
o szakmérnöki képzéshez diplomaterv szükséges
3) Anna Suvorkova:
• Tomszky Egyetemen tanult
• Nem tud magyarul
• Félévente 2-3 hetet tartózkodik Magyarországon
• Az első éves átvilágítás eredménye hiányzik
o Ciril betűvel érkezett
• Neptun rendszerben rendezni a tárgyait
• Kiírt költségtérítés befizetését megsürgetni
• Képzése és oktatása meghatározott ütemben folyjék
• Egyéni képzési rendhez a DIT határozat szükséges
o E-mailben meg kell küldeni

4) Külföldi hallgatók:
• Idegen nyelvű képzésünk is van. Oda kell felvételiztetni azon hallgatókat, akik nem tudnak a
magyar nyelvű Ph.D képzésben részt venni.
• Félévente 4.500 Euro melyre engedményt a kari vezetéstől lehet kérni
• Egyéni képzési terv is kérhető
5) Egyéb:
• Témakiírások elbírálása a következő DIT ülésen
o Elbíráló a villamosmérnöki szakon Dr. Kollár István
a mérnök-informatikus szakon Dr. Levendovszky János
o Témakiírónak a Ph.D képzést min. 2 éve be kellett fejeznie
o Új témakiíró személyét a DIT hagyja jóvá
Önéletrajz és tanszéki támogató nyilatkozat szükséges hozzá
o Egyetemi alkalmazottnak kell lennie
• Az doktoranduszi képzés változásai a kormany.hu-n olvasható
• Az Óbudai Egyetemmel egyeztetésre várunk az oktatók és doktoranduszok átvándorlása miatt

Budapest, 2012. november 28.

Dr. Levendovszky János
Informatikai Tudományok DIT elnök

Dr. Kollár István
Villamosmérnöki Tudományok DIT elnök

