EMLÉKEZTETŐ
a
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola és az Informatikai
Tudományok Doktori Iskola Tanácsának 2012. 05. 22.-én tartott
együttes üléséről

Jelen voltak:

-

Dr. Bíró József
Dr. Dán András
Dr. Illés Balázs
Dr. Kollár István
Dr. Lantos Béla
Dr. Levendovszky János
Dr. Pap László
Dr. Pataricza András
Dr. Schmidt István
Dr. Szabó Csaba
Dr. Vajk István
Dr. Zólomy Imre
Dr. Zombory László

Kimentette magát: ---

1) Témakiírások:
• Informatika: - Iváncsy Renáta _ precízebb leírás lett kérve, melyre nem kaptunk még választ
- Kósa Zsuzsa _ tudományos leírás nem teljesen érthető, javítani
• Villamosmérnöki: - Mindegyik rendben
- Kiírhatóak
• MFA: - beérkeztek a kiírandó témák
- nem küldték be a témavezetői kérelmeket, amelyek beérkeztek azok nem felelnek
meg a témavezetői elvárásoknak
- esetleges szerződéskötés a SZTAKI-val, de Dékán Úrral való egyeztetés ehhez
szükséges
- témakiírások mögött, olyan konzulens, aki megfelel az elvárásoknak vagy tanszéki
témavezető
- szerződés és döntés megvitatása egy másik DIT ülésen
- szerződéskötés, csak akkor lehetséges, ha mindkét félnek megfelelőek a feltételek,
mert Ph.D. fokozatot csak a BME adhat ki

2) Átvilágítás:
• A honlapunkon pirossal kiemelve a változások, kritériumok, elvárások leírása megtalálható
• A szakmacsoportok változatlanok ugyan azok, akik a felvételin
• Témavezető jelenléte az elbeszélgetésen
• Időpontok begyűjtése folyamatban
• Az időpont áthelyezése, mert a vizsgahéttel egybeesik
• Hivatalos kiértesítés a hallgatónak és a szakmacsoportoknak

3) Felvételi:
• Időpontok begyűjtése folyamatban
• Folyamatosan történnek a kiértesítések

4) Egyéb:
• Az EHBDT éves jelentése elkészült
• A fokozatszerzők össz. száma javult
• A 3 évvel ezelőtt kezdett és fokozatott szerzettek számának aránya szintén javult
• 2 féle táblázat készült : - össz. + végzettek
- állami ösztöndíjasok + végzettek
- mindkettő statisztikában javulás
• Új tárgy indítása
o Javították a hibákat
o Újra benyújtani ellenőrzésre
o Újra bírálásra kerül
• 5 DVT tárgyat kell kiírni ebből egynek matematika kell, hogy legyen

Budapest, 2012. május 24.

Dr. Levendovszky János
Informatikai Tudományok DIT elnök

Dr. Kollár István
Villamosmérnöki Tudományok DIT elnök

