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1. Kérelmek doktori téma mOdosItására és üj témavezetô kijelölésére:
• SleiszAdám:

o ,,Mesterséges Intelligencia módszerek alkalmazása a villamosenergia rendszer
egyes szabályozási problémáinak megoldasára” kutatási cImének módosItása a
,,Kooptimalizált villamosenergia- és szabályozásitartalék-piac klIring
folyamatának vizsgalata európai kornyezetben” doktori témára
o Dr. Dan András helyett Dr. Raisz David kijelölése üj témavezetönek
o Tamogatottság 100%-os
•

o Hallgató kiértesItése és az adminisztráciO végrehajtása megtortént
Izsó Benedek:
0

2. EET-n történO tantárgyfelelôsi vãltozások:

•
•

VIEEDO7 1

Mikroelektronika és mikrorendszerek
o Dr. Zólomy Imre helyett Kerecsenné Dr. Rencz Márta
VIEEDKO1 Félrevezetô anyagok és eszközök fizikája
o Dr. Zólomy Imre helyett Kerecsenné Dr. Rencz Márta
—

—

•

VIEED213

•
•

o Dr. Zólomy Imre helyett Dr. Mizsei János
a változás oka, hogy a régi tárgyfelelôs mar nem föállásü alkalmazott
Támogatottság: 100%-os

•

az adminisztráció vegrehajtása megtOrtént

—

VLSI áramkörök fizikája

3. ETT-n történô tantárgyfelelösi változások:

•

VIETD222
Numerikus módszerek alkalmazása az elektronikai technologiai
folyamatok modellezésében
—

o Dr. Sinkovics Bálint helyett Dr. Illés Balázs
•
•

a változás oka, hogy a régi tárgyfelelös mar nem egyetemi oktató
Támogatottság: 100%-os

•

az adminisztráció vegrehajtasa megtortént

4. Doktori felvételi pontrendszer:

•

NYELV:
o

•

o

az elsö diplomahoz szukséges kozépfokñ nyelvvizsgáert nem adható pont
a felsöfokü és a második nyelvvizsga külön pontot érjen

o

ERTEKELESE: max. 10 pont

ZAROVIZSGA:
o

a záróvizsga értéke tovãbbra is maradjon a minimum 4-es átlagnál
az MSc záróvizsga figyelembe vétele

o
o

késôbb esetleg a BSc-n elért eredmény értékelése is, mert csak az MSc
záróvizsga nem feltétlen tükrözi a szaktudását a hallgatonak
•

amennyiben a BSc-n is teijesItette a minimum 4-es átlagot,
akkor + 10 pont járhasson

o ERTEKELESE: max. 30 pont
•

TUDOMANYOS TEVEKENYSEG:
o

Irányadó tartományok és tervezett pontozás:
OTDK I. helyezés:

-

OTDK II. helyezés / TDK I. helyezés:
Folyóiratcikk:

20 pontig
15 pontig

Lektorált:
KUlfOldön megjelent idegen nyelvu
Magyaro.-on megjelent idegen nyelvü

(15 pont)

Magyar nyelvü

(

5 pont)

(
(

5 pont)

(20 pont)

Nem lektorált:
KUlföldön megjelent idegen nyelvü
Magyaro.-on megjelent idegen nyelvü

3 pont)

NemzetkOzi részvételfl konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvfl
elóadás:
-

Lektorált

(15 pont)

Nem Iektorált

(

5 pont)

Helyi részvételfl rendezvény kiadványában megjelent idegen nyelvü elöadás
(5pont)
-

-

Magyar nyelvü kiadványban megjelent konferencia-elôadás (3 pont)

-

-

KüIfOldi szabadalom

(15 pont)

Magyar szabadalom

(10 pont)

Nem a kari doktori programhoz kapcsolódó szakteruletfl publikációk
legfeljebb fele pontszámmal vehetäk figyelembe
-

-

Társszerzök száma alapjan a fenti pontszámok alábbi %-a adható
1 szerzô:
100%
2-3 szerzö:

75%

4 vagy több szerzö:

50%

A Pro Scientia érem tulajdonosai a 3. és 4. ërtékelési szempontra maximumot
kapnak.
-

o az oktatásban való részvétel valamilyen szintü erôsItése és támogatása
• aki érvényes oktatási szerzôdéssel rendelkezik, annak járjon
+ 5 pont
•

Támogatottság: 7 fô támogatja
2 fó nem támogatja (az oktatás minösége nem
ellenôrizhetô)
1 fô tartózkodik

o tanulmányi versenyen való részvételért többlet pontot lehessen adni
• beleszámIt a max. 35 pontba
értéke meg képlékeny, de ne a bizottságok Itéljék meg az érte járó
pont értékét
o ERTEKELESE: max. 35 pont
KUTATASI CELKITUZES:
o az elbeszelgetesen fontos szempont legyen, hogy tudja-e a jelentkezö miról fog
szólni a kutatása
•

ismeri a választott témát?

•

háttéranyagok ismerete

o tudásának rangsorolása és támpontokhoz való igazodás, de a bizottsági tagok
szabad döntésének meghagyása
o ERTEKELESE: max. 25 pont
Elérhetö eredmények összesen:

-

-

nyelv: 10 pont
záróvizsga: 30 pont

-tud.tev.: 35pont
-

kut.célkit.: 25 pont
MAX: 100 pont

Minden felvételi elbeszelgetesen ez egyik doktori iskola vezetôjének jelenléte ajánlott.
Az elkészült részletes pontszámItási táblázatot a következô DIT elôtt email-ben mindenki
részére kikuldésre kerül.
Elfogadása után a kari honlapon kijavItásra kerül.

5. Torzstagok számának változása:
•
•

3-3 ñj torzstaggal bôvülnek a Doktori lskolák
12-ról igy 15-re emelkedik a Iétszám

•

az elektronikus szavazásról minden érintett torzstag email-en keresztül kap értesitést

Budapest, 2014. április 29.

Dr. Levendovs k János
Informatikai Tudományok DIT elnök

Dr. KoIlár István
Villamosmérnöki Tudományok DIT elnOk

