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Új, Indológia oktatási program létesítése és indítása a Nyelvtudományi Doktori Iskolában
Az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. kötet HKR 6. sz. melléklet) 1. sz.
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Az egyetemi doktori ösztöndíjas keret karok/tudományágak közötti elosztásának elvei
Egyebek

A Tanács tagjai részéről a napirendi pontokhoz további javaslat nem érkezett.
Határozat: A Tanács az ülés napirendi pontjainak tárgyalását, valamint a határozathozatal rendjét
elfogadja.
Az elfogadott napirend tárgyalása
1. Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása
1.1. sz. határozat: Az EDT – az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek részére – doktori
fokozatot ítél oda:
az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
dr. Sulyok Katalin

TUDOMÁNYÁG
állam- és jogtudományokban
a Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:

NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET

Rácz Ildikó Mária

irodalom- és kultúratudományokban

(orosz és szláv irodalmak szakterületen)

Kövecsi-Oláh Péter

történelemtudományokban

(oszmán-török történelem szakterületen)

Bodnár-Király Tibor

történelemtudományokban

(kora újkori egyetemes történelem
szakterületen)

Luo Zhi Chun

nyelvtudományokban

(sinológia szakterületen)

Gálla Edit

irodalom- és kultúratudományokban

(angol-amerikai irodalom szakterületen)

Fehér Dávid Péter

filozófiai tudományokban

(művészettörténet szakterületen)

Farbakyné Deklava Lilla
Mária

filozófiai tudományokban

(művészettörténet szakterületen)

Masek Zsófia

történelemtudományokban

(régészet szakterületen)

az Informatika Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Menyhárt László Gábor

TUDOMÁNYÁG
informatikai tudományokban

SZAKTERÜLET
(informatika szakterületen)

a Társadalomtudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET
(interdiszciplináris társadalmi
kutatások szakterületen)
(szociológia
szakterületen)

Kiss Gabriella

szociológiai tudományokban

Fáber Ágoston

szociológiai tudományokban

Kiss Julianna

szociológiai tudományokban

(szociálpolitika szakterületen)

Patyán László

szociológiai tudományokban

(szociálpolitika szakterületen)

a Természettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET

Dorkó Éva

kémiai tudományokban

(szerves kémia szakterületen)

Huber Krisztina

biológiai tudományokban

(immunológia szakterületen)

Olasz Angéla

földtudományokban

(térképtudomány szakterületen)

Vásárhelyi Zsóka Anna

biológiai tudományokban

(elméleti és evolúcióbiológia szakterületen)

Erőss Ágnes

földtudományokban

(társadalomföldrajz szakterületen)

Apari Péter

biológiai tudományokban

Veres Tamás

fizikai tudományokban

(elméleti és evolúcióbiológia szakterületen)
(anyagtudomány és szilárdtestfizika
szakterületen)

Oláh Éva Mária

fizikai tudományokban

(fizika tanítás módszertana szakterületen)

1.2. sz. határozat: Az EDT – az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek külföldön szerzett
doktori fokozatát honosítja:
a Bölcsészettudományi Doktori Tanács, illetve a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztéseiben:
NÉV
Mohácsi Eszter Enikő
Benedek Mónika

TUDOMÁNYÁG
irodalom- és kultúratudományokban
neveléstudományok

2. Doktori iskolai akkreditáció 5 évvel történő meghosszabbítása iránti akkreditációs
eljárás
A Tanács megállapodott abban, hogy 2018. decemberében vagy 2019. januárjában, figyelemmel a
doktori iskolák által elkészített akkreditációs dokumentumokra, különösen a doktori iskolák
önértékelésére, ülést tart.

3. A Fizika Doktori Iskola új vezetőjének megválasztása
3. sz. határozat: Az EDT Dr. Gubicza Jenő DSc, egyetemi tanárt – 2019. január 1-től 5 éves
időtartamra – a Fizika Doktori Iskola új vezetőjévé választotta.

4. Doktori iskolák törzstagi körének módosítása
4. sz. határozat: Az EDT a Horváth Gábor DSc, habilitált egyetemi oktatót a Környezettudományi
Doktori Iskola törzstagjává, Dobolyi Árpád DSc, egyetemi tanárt pedig a Biológia Doktori Iskola
törzstagjává választotta.

5. Emeritus törzstag cím adományozása
5. sz. határozat: Az EDT – az Egyetemi Doktori Szabályzat 17. § (5) bekezdése alapján – emeritus
törzstag címet adományozott az alábbi doktori iskolai törzstagoknak:
- Sármay Gabriella törzstag (Biológia Doktori Iskola)
- Vicsek Tamás törzstag (Fizika Doktori Iskola)
- Buka Ágnes törzstag (Fizika Doktori Iskola)
- Lovász László törzstag (Matematika Doktori Iskola)

6. Új, Indológia oktatási program létesítése és indítása a Nyelvtudományi Doktori
Iskolában
6. sz. határozat: Az EDT az Egyetemi Doktori Szabályzat 6. § h) pontja alapján, mérlegelve a
tudományági doktori tanács által felhozott indokokat, a doktori iskola képzési tervének – az újonnan
létesítendő Indológia doktori oktatási programra tekintettel történő – módosítását támogatja és az új
doktori oktatási program 2019/2020. tanévtől történő indításának jóváhagyását javasolja a
Szenátusnak.

7. Az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. kötet HKR 6. sz. melléklet) 1. sz.
mellékletének módosítása, a nyelvtudományok tudományág új szakterületének
beiktatása céljából
7. sz. határozat: Az EDT támogatja az Egyetemi Doktori Szabályzat 1. sz. mellékletének előterjesztés
szerinti módosítását és a módosítás jóváhagyását javasolja a Szenátusnak.

8. Az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. kötet HKR 6. sz. melléklet) 6/2.
sz. mellékletének, A Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori Szabályzatának
módosítása
8. sz. határozat: Az ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet Doktori Szabályzat 6/2. sz. melléklet
előterjesztés szerinti módosítását az EDT támogatja és a módosító javaslatot a Szenátus elé
terjeszti.

9. Az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. kötet HKR 6. sz. melléklet) 6/6.
sz. mellékletének, A Természettudományi Kar Kari Doktori Szabályzatának
módosítása
9. sz. határozat: Az ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet Doktori Szabályzat 6/6. sz. melléklet 14.
§ (8) bekezdésének előterjesztés szerinti módosítását az EDT támogatja és a módosító javaslatot
a Szenátus elé terjeszti.

10. A Biológia Doktori Iskola Működési szabályzatának módosítása
10. sz. határozat: Az EDT a Biológia Doktori Iskola Működési Szabályzatának előterjesztés
szerinti módosítását jóváhagyja.

11. Az egyetemi doktori ösztöndíjas keret karok/tudományágak közötti elosztásának
elvei
11. sz. határozat: Az EDT felkéri a Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsát, hogy az EDT
elé terjesztett 2. és 3. modell szerint – doktori iskolánként öt évre visszamenőleg a doktori iskolába
beiratkozottak (új belépők), valamint a fokozatot szerzettek adataival számolva – készítsen el két
változatot az Egyetem 2019. évi doktori ösztöndíjas keretének tudományágak/karok közötti lehetséges
felosztására.

12. Egyebek
Elnök úr jelezte a Tanács tagjai felé, hogy a tanév második félévében (akár a 2018. évről készülő
doktori iskolai szakmai beszámolók részeként) felmérést tervez a komplex vizsgák tárgyában,
melynek érdekében kéri, hogy a doktori tanácsok elnökei a soron következő doktori tanácsülésig – a
problémafeltárás, szondázás szintjén – küldjék el tapasztalataikat.

Prof. Dr. Mezey Barna
az EDT elnöke

