EMLÉKEZTETŐ
a
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola és az Informatikai
Tudományok Doktori Iskola Tanácsának 2014. 01. 28.-án tartott
együttes üléséről

Jelen voltak: -

Dr. Berta István
Dr. Harsányi Gábor
Dr. Hetthéssy Jenő
Imre Gábor (DÖK)
Dr. Kollár István
Dr. Lantos Béla
Dr. Levendovszky János
Dr. Szabó Csaba Attila
Dr. Szirmay-Kalos László

Kimentette magát: -

1. 2013/2014/2 felvételi adatok:
• 17 fő jelentkezett ebből 16 hallgató kezdi meg 2014 februárjában a képzést
o 2 hallgató kutató-fejlesztő szakmérnökként folytatja tanulmányait
o 1 hallgató 78 pontot ért el így külön tanszéki befogadó nyilatkozattal nyert
felvételt
o 10 fő állami ösztöndíjban részesül

2. DIT névsor:
•

Tanszékenként 1 fő képviselje magát az üléseken

•

DIT tagok:
o Vajk István _ AAIT
o Dr. Kerecsenné Dr. Rencz Márta _ EET
o Harsányi Gábor _ ETT
o Pap László _ HIT
o Szirmay-Kalos László _ IIT
o Varró Dániel _ MIT
o Zombory István _ SZHVT
o Katona Gyula _ SZIT
o Sallai Gyula _ TMIT
o Berta István _ VET

•

„Operatív” bizottság tagjai:
o Lengyel László _ AAIT
o Szalai Albin ? _ EET
o ? _ ETT
o Simon Vilmos _ HIT
o Csébfalvi Balázs _ IIT
o Pataki Béla _ MIT
o Jakab László _ SZHVT
o Szeszlér Dávid _ SZIT
o Halász Edit _ TMIT
o Számel László _ VET

•

Későbbiekben ajánlott, hogy a két csoport tagjai is jelen legyenek az üléseken

•

Szavazni és dönteni kizárólag a DIT tagjai fognak

•

Az tagok névsorát az EHBDT-nek még jóvá kell hagynia, de engedélyezése esetén
a következő ülésen már javasolt az új tagokkal megtartani

3. A doktori felvételi vizsga pontrendszerének átgondolása, átszervezése:
•

a szeptemberi felvételi pontszámítás már az új pontrendszer szerint történik

•

nyelvi követelmények teljes átgondolása, átértékelése

•

publikációk erősítése

•

a TDK-ért több pont számítása, jobban figyelembe vétele
o más pontozás a TDK-ért és magasabb az OTDK-ért

•

szakmai teljesítmények figyelembevétele

•

az aktívabb publikációkat többletpont beszámítása

•

alapkövetelményekért ne járjon pont (pl: első nyevvizsga)

NYELV:
o az első diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgáért ne járjon pont
o a felsőfokú és a második nyelvvizsga max. 5 pontot érjen
ÉRTÉKELÉS: max. 5 pont
ZÁRÓVIZSGA:
o a záróvizsga értéke továbbra is maradjon a minimum 4-es átlagnál
o későbbiekben esetleg az Msc mellett értékelni a Bsc-n elért eredményeket is
ÉRTÉKELÉS: max. 20 pont

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:
o az országos TDK-ért magasabb pontot kaphasson a jelentkező, de ne érjen
maximum pontot
o TDK nélkül ne lehessen jelentkezni
o a TDK és OTDK-n elért első helyezés esetlegesen többletpontot érjen
o nagyobb inspirációt adni a hallgatónak, hogy jelentkezzenek
o esetlegesen a TDK-t megjelent cikkek kiválthassák, de ez nem annyira javasolt,
mert a hallgatóknak a TDK legyen a fő feladata nem a cikkírás
o kizárólag az Msc-s TDK érjen pontot
o egy OTDK kiválhasson egy publikációt
ÉRTÉKELÉS: max. 30 pont
KUTATÁSI CÉLKITŰZÉS:
o az elbeszélgetésen fontos szempont legyen, hogy tudja-e a jelentkező miről 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 minden meghallgatáson egy vezető jelenléte
ÉRTÉKELÉS: max. 30 pont
Elérhető eredmények összesen:

- nyelv: 5 pont
- záróvizsga: 20 pont
- tud.tev.: 30 pont
- kut.célkit.: 30 pont
MAX: 85 pont

•

•

Későbbiekben megvitatni:
o Bsc záróvizsga átlag figyelembevételét és az itt elért átlagot, ami nem lehet
rosszabb 4-esnél
o statisztika készítése az elért Bsc-n és Msc-n elért eredményekről
Dékánhelyettes úr elkészíti az előzetes pontrendszert tartalmazó táblázatot és
szabályt, amit a következő DIT ülésen újra megvitatásra kerül

Budapest, 2014. január 28.
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