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Uj PhD választható targyak véleményezése
Uj felvételi rendszer
Stipendium Hungaricum

Ui PhD választható tárgyak véleményezése
•
•
•
•

VIEEDO72 Elektronikai és mikrorendszerek termikus karakterizációja (EE)
VITMJV79 Fuzzy rendszerek I. (TMIT)
VITMM2O3 Beszéd- és hallásdiagnosztika (TMIT)
Portfóhó- és opcióelméleti alapok (SZIT)

VIEEDO72 Elektronikai és mikrorendszerek termikus karakterizációja (EE)
A vita során a Bizottság kifogasolta az 5 oktató szereplését a tantárgyi adatlapon, Igy az elôadások
didaktikus egysége sem t(nik biztosItottnak. Ezért a Bizottság a tanszéknek javasoija, hogy max. 2 oktató
maradjori az adatlapon, ezzel a módosItással elfogadhato.

VITMJV79 Fuzzy rendszerek I. (TMIT)
Jelenlegi formában a tárgy egy MSc-s tárgy, ugyanakkor ne keveredjenek a PhD képzés tárgyai az MSc-s
tárgyakkal.
A Bizottság javasoija, hogy a kiIró tanszék dontson, hogy melyik képzésen szeretné meghirdetni. Ennek
megfelelôen üjratárgyalja a DIT.

VITMM2O3 Beszéd- és hallásdiagnosztika (TMIT)
Jelenlegi formában a tárgy egy MSc-s tárgy, ugyanakkor ne keveredjenek a PhD képzés tárgyai az MSc-s
targyakkal.
A Bizottsag javasoija, hogy a kifró tanszék dOntsOn, hogy melyik képzésen szeretné meghirdetni. Ennek
megfelek5en üjratárgyalja a DIT.
A Portfólió- és opcióelméleti alapok dm11 tárgyat elfogadja a DIT.
2.

Uj felvételi rendszer bevezetése
Idén mar az üj felvételi rendszer lesz érvényben.
A doktori tanulmányokról és a fokozatszerzésról, valamint a Ph.D. fokozat értékével kapcsolatosan illetve a
munkaeró piaci információkról az idén is lesz kari tájékoztatató, ennek részleteir11l késó’bb tájékoztatja
a DIT
tagjait.

Az esetelgesen ötéves képzésben végzett hallgatókra vonatkozóan egyéni pontozási rendszert
fogunk
kidolgozni.

3. Stipendium Hungaricum OsztOndIj
Egyre több külfOldi hallgatdi megkereses érkezik. A magyar állam finanszfrozza a hallgatók idejOvetelét,
kari bevétel nincs a képzésdkbôl. Mindazonáltal fontos, hogy a PhD hallgatok számát növeljUk.
Ugyanakkor szigorá sziirôket kell alkalmazni ezen hallgatoknak a fogadására. Ezen hallgatók felvételire
vonatkozó kritériumait a kOvetkezó DIT Ulésre a két doktori iskola vezetôje elókészfti.
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