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Kimentette magát: 1. Doktori felvételi szabályzat módosítása, javaslatok:
• TDK dolgozat elsődlegessége, de ne legyen kötelező, mert túlságosan szigorú feltétel
lenne
• cikkek preferálása is fontos, de nem elsődleges
• Nem kellene a pontrendszert túlságosan szigorítani, csak a pontokat átalakítani
• Amennyiben a kimeneti követelménye már megvan akkor az felvételre kerüljön
• A szóbeli elbeszélgetés szubjektív maradjon, bizonyos pontozási rendszerhez igazodva
• A TDK fontossága, de a cikkírást is támogassuk
• Pontosabb, részletesebb leírás a következő DIT-re
NYELV:
o az első diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgáért ne járjon pont
o a felsőfokú és a második nyelvvizsga külön pontot érjen
o Az előző DIT-en javasolt 5 pontról 10 pontra való emelése
Szavazás: 9 fő támogatja, 2 fő tartózkodott
ÉRTÉKELÉS: max. 10 pont → Megszavazva!
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
o Az előző DIT-en javasolt 20 pontról 30 pontra való emelése
Szavazás: 100%-os támogatottság
ÉRTÉKELÉS: max. 30 pont → Megszavazva!

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:
o Az előző DIT-en javasolt 30 pontról 35 pontra való emelése
Szavazás: 100%-os támogatottság
ÉRTÉKELÉS: max. 35 pont → Megszavazva!
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 Az előző DIT-en javasolt 30 pontról 25 pontra való csökkentése
Szavazás: 100%-os támogatottság
ÉRTÉKELÉS: max. 25 pont → Megszavazva!
Elérhető eredmények összesen:

- nyelv: 10 pont
- záróvizsga: 30 pont
- tud.tev.: 35 pont
- kut.célkit.: 25 pont
MAX: 100 pont

•
•

Dékánhelyettes úr elkészíti az előzetes, részletes pontrendszert tartalmazó
táblázatot és szabályt a következő DIT-re.
Az új pontrendszer bevezetése várható időpontja: 2015 januárjától
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