EMLEKEZTETO
a
VillamosmérnOki Tudományok Doktori Iskola és az Informatikai
Tudományok Doktori Iskola Tanácsának 2014. 05. 20.-an tartott
egyuttes ülésérôl

Jelen voltak:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dr. Berta István
Gyôri Erzsébet
Dr. Thés Balázs
Imre Gábor
Dr. Katona Gyula
Dr. Levendovszky János
Dr. Kohlár István
Dr. Mizsei János
Dr. Pap László
Dr. Vajk István
Dr. Zombory László

1. Kóczy T. László kérelme témakiIräsra:
• jelenleg 1 aktIv hallgatoja van és 2 témakiIrása lenne. Egyik témakiIrása itt a BME-n a
másik a Széchenyi István Egyetemen
•

országosan 3 aktIv hallgató lehetséges egy témavezetönek

•

a TMIT 1 hallgatOt engedelyez

•

a kérelmezö külön EHBDT engedellyel rendelkezik, hogy félállásü oktatóként témát
Irhasson ki

•

A TEMAKITRAS EGYHANGUAN TAMOGATVA!

2. SZHVT ñj, szabadon választható doktori tárgya

—

Relativisztikus elektrodinamika:

•

a tárgy tematikája tökéletesen megfelelö

•

egy tárgyat a tanszék ,,vissza vont”

•

ez egy régi MsC-s tantárgy volt, de a tárgyat tekintve nem nekik való
a ,,Tantárgyi adatlap”-nál a 14-es pont mOdosItásajavasolt az alábbiakra

•

o A tantárgy tematikája Dr. Fodor Gyorgy munkássága alapján került
kidolgozásra
•

MEGHIRDETESE EGYHANGUAN TAMOGATVA!

•

adminisztratIv munka elvegzése (tárgy es tárgykód létrehozása a Neptun rendszerben)

3. VET-en két iIj témavezetôi jelentkezés:

•

Dr. Ladányi József
o önéletrajza és a tanszéki támogatói nyilatkozat megfelelö
o PhD fokozati kritériurnnak megfelel
o a tanszéktôl maximális támogatottság

•

o JELENTEKZESE EGYHANGUAN TAMOGATVA
Iváncsy Tamás
o
o

önëletrajza és a tanszéki támogatói nyilatkozat megfelelö
PhD fokozati kritériumnak megfelel

o

a tanszéktöl maximális támogatottság
o JELENTEKZESE EGYHANGÜAN TAMOGATVA
•

adminisztratIv munka elvegzese (doktori.hu-ról regisztrációs email kiküldése)

4. (Jj felvételi pontrendszer véglegesItése:

•

NYELV:
o
o
o

az elsö diplomához szukseges kozépfoki’i nyelvvizsgáért nem adható pont
a felsôfokü és a második nyelvvizsga kulön pontot érjen
fontos lenne kritériumnak megadni, hogy az egyik nyelvvizsgája a szakma
mflveléséhez elengedhetetlen egyetemi nyelvismeret legyen tehát az angol.
Esetlegesen elfogadhato a német, spanyol, francia és orosz
•

o

amennyiben nincs angol nyelvvizsgája akkor nem adható pont
ERTEKELESE: max. 10 pont
ELFOGADVA, VEGLEGESTHETO!

•

ZAROVIZSGA:
o

fontos a ,,záróvizsga” szót lecserélni ,,oklevél dtlaga”-ra a félreértések
elkerulése végett

o

a okievél átlagának értéke továbbra is maradjon a minimum 4-es átlagnál
• ezért maximálisan 20 pont járjon

o

amennyiben a B Sc-n is teijesItette a minimum 4-es átlagot, ezért további
10 pont jar
•

a jelentkezéskor igazolást hozni a BsC-n szerzett okievél átlagárol
o ERTEKELESE: max. 30 pont
ELFOGADVA, VEGLEGESITHETO!

•

TUDOMANYOS TEVEKENYSEG:
IrányadO tartományok ës tervezett pontozás:
TDK tevékenység (max. 20 pont):
Kari TDK
•
Kari TDK: 1. hely: 12 pont
•
Kari TDK: 2. hely: 9 pont
•
Kari TDK 3. hely: 6 pont
•
Kari TDK dicséret, stb: 3 pont
•
Rektori, Pro Progressio: +2 pont
OTDK helyezések (a kari TDK helyezésen felül!):
•
1. helyezés: 8 pont
•
2. helyezés: 6 pont
•
3. helyezés: 4 pont
Folyóiratcikk:

o

-

Kiemelten rangos, kulföldön megjelent idegen nyelvü (20 pont)
Külföldön megjelent idegen nyelvü (15 pont)
•
Magyaro.-n megjelent id. nyelvü (10 pont)
Magyar nyelvü (5 pont)
Nem lektorált
•
KülföldOn megjelent idegen nyelvfl (5 pont)
•
Magyaro.-n megjelent idegen nyelvü (3 pont)
Nemzetközi részvételü konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvü
elöadás
•
Kiemelten rangos, lektorált (15 pont)
•
Lektorált (10 pont)
•
Nem lektorált (5 pont)
Helyi részvëtelü rendezvény kiadványában megjelent idegen nyelvü elôadás
(Spont)
Magyar nyelvü, kiadványban megjelent konferencia-elöadás (3 pont)
Nem a kari doktori programhoz kapcsolódó szakterületü publikációk
legfelj ebb fele pontszámmal vehetök figyelembe
-

-

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

75%

4 vagy tobb szerzö:

50%

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

Szabadalom
•
KülfOldi szabadalom (12 pont)
Magyar szabadalom (8 pont)

-

o az oktatásban való részvétel: aki érvényes oktatási szerzódéssel rendelkezik,
annak
járjon
+ 5 pont
o tanulmányi versenyen való részvétel: I dij 8 pont, II. Dij 5 pont, III. DIj 2 pont
o ERTEKELESE: max. 35 pont
ELFOGADVA, VEGLEGESITHETO!

•

KUTATASI CELKITUZES:
o az elbeszélgetesen fontos szempont legyen, hogy tudja-e
aje)entkezö miról fog
szólni a kutatása
ismeri a választott témát?
•

hátteranyagok ismerete
o tudásának rangsorolása és támpontokhoz való igazodás,
de a bizottsagi tagok
szabad döntésének meghagyasa
o ERTEKELESE: max. 25 pont
ELFOGADVA, VEGLEGESfTHETO!
Elérhetô eredmények összesen:

-

nyelv: W pont

záróvizsga: 30 pont
-tud.tev.: 35pont
-

-

kut.célkit.: 25 pont
MAX: 100 pont

Minden felvételi elbeszélgetesen ez egyik doktori iskola vezetöjének
jelenléte ajánlott.
5. Egyéb:
•

•

Inf. Dokt. Isk. 3 ñj tOrzstagot javasol felvéteire
o Dr. Varró Daniel, Dr. Tapolcai János, Dr. Cinkler Tibor
o a kOvetkezö EHBDT ülésen felterjesztésre kerülnek
Viii. Dokt. Isk. 3 üj torzstagot javasol felvéteire
o Dr. Augusztinovicz Fulop, Dr. Benyó Balázs, Dr. Kerecsenné dr.
Rencz Márta
o az érintettek személyes és titkos szavazást kezdeményeznek

•

o a következô EHBDT ülésen felterjesztésre kerülnek
A SZTAKIVAL vaIO egyutt mükOdës és szerzôdéskOtés meg nem
egyertelmu
o megvitatása a következô DIT-en javasolt

Budapest, 2014. május 20.

Dr. Levendovs y János
Informatikai Tudomanyok DIT elnök

Dr. Kollár István
Villamosmérnöki Tudományok DIT elnOk

