EMLÉKEZTETŐ
a
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola és az Informatikai
Tudományok Doktori Iskola Tanácsának 2013. 11. 26.-án tartott
együttes üléséről

Jelen voltak: -

Dr. Berényi Richárd
Dr. Berta István
Dr. Bíró József
Dr. Imre Gábor
Dr. Kollár István
Dr. Levendovszky János
Dr. Pap László
Dr. Pataricza András
Dr. Vajda István
Dr. Vajk István

Kimentette magát: - Dr. Szirmay-Kalos László

1. Felvételi pontrendszer átbeszélése, javaslatok meghallgatása:
• Dr. Levendovszky János:
o Nyelvismeretért max. 15 pontot lehessen adni
o A publikációkat 35 pontig lehessen értékelni
o Az új pontrendszer 2014. szeptemberétől kerülne bevezetésre
o A 2014. januárjában felvételiző hallgatók még a régi elv szerint kerülnek
pontozásra
• Kollár István: a pontozási rendszerünk mellett elment a idő, muszáj újragondolni. Az
MSc diplomához kötelező nyelvvizsgáért nem kellene plusz pontot adni. Óvatosak és
kiszámíthatóak legyünk. Ugyanakkor muszáj elkezdenünk beszélgetni a felvételi
értékelésről.
o A nyelvi követelmény valóban kissé abszurd. A diplomázó 1 nyelvvizsgával
kell hogy jöjjön, és a szakma műveléséhez igazából nem kell más mint az
angol. Mondom miközben olvasok németül, franciául és oroszul, és jól jön
néha. De követelményként nem látszik jónak. Esetleg a felvételi beszélgetés
mehetne angolul? Esetleg csinálhatnánk egy külön beszédértési tesztet
magnóval?
o A cikkekkel ma már lassan az a helyzet, hogy a felvételizőtől azt szeretnénk
elvárni, amit a doktorálótól várunk el. Ez biztosan túlzás. Helyes, hogy a "neki
való" TDK fontos, de az, hogy egy angol nyelvű cikk és egy angol nyelvű
konferencia előadás, amit ő tartott nem jelent maximális pontot, az túlzásnak
látszik.
o A felvételi beszélgetés jó, de mivel ez "szétlövést" jelenthet, a különböző
bizottságok különböző szigorúsága az igazságosságon ront.
o A tanulmányi eredmények fontosak. Ugyanakkor azt akarjuk, hogy aki rosszul
tanult az elején, az ne legyen örökre elvágva. Esetleg lehetőség lenne, hogy
először súlyosan számít, és ha egy-két év múlva visszajön, akkor egyre
kevésbé?

•

Dr. Vajk István:
o A nyelvvizsgáért kapott pontszámokkal nem ért egyet, nem megfelelő
Amennyiben a nyelvi feltételeket a jelentkező már teljesítette a felvételi
időpontjában, akkor ez külön jutalmazható legyen. Ne a képzés alatt
kelljen a második nyelvvizsga megszerzésével foglalkoznia!
Az angol nyelvű nyelvvizsga legyen alapfeltétele jelentkezésnek
Amennyiben valakinek felsőfokú nyelvvizsgája van, emelt pontszámot
kapjon
o A publikációkért adható pontok sem megfelelőek
Egy adott publikáció ugyan olyan értéket képviseljen a jelentkezésnél,
mint a cselekmény indításnál
Minőségi pontok esetleges bevezetése a publikációknál
o A folyóiratcikk nem legyen alapfeltétele a jelentkezésnek
o A régi képzésben elért tanulmányi eredmények figyelembe vétele (tanulmányi
átlag)
Az eddig elért tanulmányi eredményekért több pont beszámítása
o A TDK-ért kapott pontok mérséklése
A TDK-n elért helyezések figyelembe vétele és pontozásban való
megkülönböztetése

•

Dr. Pataricza András:
o A TDK-n elért helyezés megkülönböztetésével nem ért egyet
Az Országos TDK-n elért eredményért viszont több pont beszámítása
javasolható
o A rangos publikációkért szintén többletpont beszámítása
o Cikkek átgondolása, mert nem minden megjelent cikk, értékelést érdemlő
o Az első nyelvvizsgáért nem számolni pontot, mivel az a diploma feltétele,
aminek megléte alapfeltétele a jelentkezésnek. A második plusz nyelvvizsga
érjen pontot.

•

Dr. Berta István:
o Nagyobb szabadságot kapjanak a bizottsági tagok. Az Ő tapasztalatukra és
tudásukra támaszkodni a felvételi elbeszélgetések során.
Dr. Levendovszky János: A pontozás szükséges, hogy valamilyen
irányvonalat mutasson. A túl nagy szabadság a felvételi tagoknak
támadási pontot adhat a felvételizőknek.
o A pontrendszerben apróbb változtatások bevezetése, de túl nagy korrigálást
nem javasol

•

Dr. Vajda István:
o Inkább minimum elvárások bevezetése javasolt
Kiszűrni azokat, akik nem „alkalmasak” a doktori képzésbe
Hagyni, hogy a minimum elvárásoknak megfelelő hallgató „kinője”
magát a képzés alatt. Bízni a témavezető és a hallgató közti jó
kapcsolatban és lehetőségben.
Kizáró pontokat betenni a felvételi rendszerbe

o Az állami ösztöndíjak osztása ezek alapján kerüljön meghatározásra
Dr. Levendovszky János: A megközelítés jó, hogy legyen minimum
feltétele a doktorandusz jelentkezésnek, de az ösztöndíjak kiosztásában
nehézséget okozhat.
Egy félév kb. 90.000.- forint, amit a hallgató plusz oktatással kiválthat.
•

Dr. Kollár István és Dr. Levendovszky János összesíti és értékeli a beérkezett
javaslatokat és ezek alapján előkészítenek egy új pontszámítási tervezetet. Ez
áttekintésre tovább küldik a DIT tagoknak véleményezésre és a következő DIT ülésen
megtárgyalásra kerül.

2. A DIT összetétele:
•

Névsor ellenőrzése és tanszékenként visszajelezni a változásokról

•

Egy listáról kell nyilatkozni:
o A DIT tagról, aki képviseli az ülésen a tanszéket
Az „operatív” bizottság tagjairól a tanszékek már nyilatkoztak.

3. Tárgyfelelős változás (HIT):
•

Hírközléselmélet I. (VIHID243) és Hírközléselmélet II. (VIHID038)
o Dr. Pap László helyett Dr. Imre Sándor venné át.
Támogatottság: Egyhangú

•

Párhuzamos architektúrák (VIHID043)
o Dr. Németh Gábor helyett Dr. Imre Gábor venné át.
Támogatottság: Egyhangú

4. Dr. Goldschmidt Balázs (IIT) témakiírásának jóváhagyása:
•
•

Régi kiírásának változás nélküli ismételt meghosszabbítása
o http://www.doktori.hu/index.php?menuid=195&tk_ID=54993
Támogatottság: 100%
o doktori.hu-n a kiírást megismételjük

5. Gerhátné Dr. Udvary Eszter témavezetői kérelme (Vill.Tud.Isk.):
•

•

Adatok:
o SZHVT tanszék
o Ph.D fokozatát 2009-ben szerezte
o kiemelkedő tudományos és publikációs tevékenység
Támogatottság: egyhangú
o Regisztrációs email kiküldése
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