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Az ülés meghívóban közölt napirendje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása
A Matematika Doktori Iskola vezetőjének megválasztása
A Politikatudományi Doktori Iskola vezetőjének megválasztása
Doktori iskola törzstagi körének módosítása
Emeritus törzstag cím adományozása
A jogszabályi környezet megváltozása miatt az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II.
kötet HKR 6. sz. melléklet) módosítása
7. Az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. kötet HKR 6. sz. melléklet) 6/6. sz.
mellékletének, A Természettudományi Kar Kari Doktori Szabályzatának módosítása
8. Doktori iskolai akkreditáció 5 évvel történő meghosszabbítása iránti akkreditációs eljárás
8.1. A Fizika Doktori Iskola Működési szabályzata, minőségbiztosítási terve, önértékelése
8.2. A Földtudományi Doktori Iskola Működési szabályzata, minőségbiztosítási terve,
önértékelése
8.3. A Matematika Doktori Iskola Működési szabályzata, minőségbiztosítási terve,
önértékelése
9. Egyebek
Tájékoztatás a 2018. évben odaítélt doktori (PhD)-fokozatokról
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

TUDOMÁNYÁG

dr. Bak Klára

állam- és jogtudományokban

dr. Fuglinszky Réka

állam- és jogtudományokban

dr. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr

állam- és jogtudományokban

dr. Lux Ágnes

politikatudományokban

az Informatika Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET

Szabados Kristóf

informatikai tudományokban

(informatika szakterületen)

Szalkai Balázs

informatikai tudományokban

(informatika szakterületen)

Király Balázs Gábor

informatikai tudományokban

(informatika szakterületen)

Tóth Melinda

informatikai tudományokban

(informatika szakterületen)

Horpácsi Dániel

informatikai tudományokban

(informatika szakterületen)

Bozó István

informatikai tudományokban

(informatika szakterületen)

a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET

Joó Julianna Margit

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Magyar Márton

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Misley Helga Erika

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Dánielné Babos Zsuzsánna
Rita

neveléstudományokban

(neveléstudományi kutatások szakterületen)

Volosin Márta

pszichológiai tudományokban

(kognitív pszichológia szakterületen)

a Természettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV

TUDOMÁNYÁG

SZAKTERÜLET

Knorr Gergely

kémiai tudományokban

(szerves kémia szakterületen)

Varga Karolina

biológiai tudományokban

(molekuláris sejtbiológia szakterületen)

Kis Anna

földtudományokban

(meteorológia szakterületen)

Hegyi Anna (co-tutelle)

biológiai tudományokban

(klasszikus és molekuláris genetika szakterületen)

Vikár Anna

kémiai tudományokban

(elméleti kémia szakterületen)

Tóth Zsuzsanna

kémiai tudományokban

(elméleti kémia szakterületen)

Szász Eszter

biológiai tudományokban

(ökológia szakterületen)

Karádi Viktor

földtudományokban

(őslénytan szakterületen)

Balint Monika-Enikő

biológiai tudományokban

(szerkezeti biokémia szakterületen)

Csincsi Ádám István

biológiai tudományokban

(immunológia szakterületen)

Török Csaba

fizikai tudományokban

(részecskefizika és csillagászat szakterületen)

Csizmadia Tamás

biológiai tudományokban

(molekuláris sejtbiológia szakterületen)

Sturm Ádám

biológiai tudományokban

(klasszikus és molekuláris genetika szakterületen)

Dőry Magdaléna

biológiai tudományokban

(biotechnológia szakterületen)

Varga László

matematika- és számítástudományokban

(alkalmazott matematika szakterületen)

Liptai Nóra (co-tutelle)

földtudományokban

(kőzettan-geokémia szakterületen)

Gróf Andrea Beatrix

fizikai tudományokban

(fizika tanítás módszertana szakterületen)

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

TUDOMÁNYÁG

Tóth Angelika

neveléstudományokban

Barát Viktor

kémiai tudományokban

2. A Matematika Doktori Iskola vezetőjének megválasztása
2. sz. határozat: Az EDT Dr. Jordán Tibor DSc, egyetemi tanárt – 5 éves időtartamra – a
Matematika Doktori Iskola új vezetőjévé választotta.

3. A Politikatudományi Doktori Iskola vezetőjének megválasztása
3. sz. határozat: Az EDT Dr. Szabó Máté DSc, egyetemi tanárt – újabb 5 éves időtartamra – a
Politikatudományi Doktori Iskola vezetőjévé választotta.
4. Doktori iskola törzstagi körének módosítása
4. sz. határozat: Az EDT Nguyen Quang Chinh egyetemi tanárt a Fizika 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 Dr. Márton Mátyás professor emeritus törzstag számára (Földtudományi
Doktori Iskola).
6. A jogszabályi környezet megváltozása miatt az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE
SZMSZ II. kötet HKR 6. sz. melléklet) módosítása
6. sz. határozat: Az ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet Doktori Szabályzat – csatolt melléklet
– szerinti módosítását az EDT támogatja és a módosító javaslatot a Szenátus elé terjeszti.
7. Az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. kötet HKR 6. sz. melléklet) 6/6. sz.
mellékletének, A Természettudományi Kar Kari Doktori Szabályzatának módosítása
7. sz. határozat: Az ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet Doktori Szabályzat 6/6. sz. melléklet
előterjesztés szerinti módosítását az EDT támogatja és a módosító javaslatot a Szenátus elé
terjeszti.
8. Doktori iskolai akkreditáció 5 évvel történő meghosszabbítása iránti akkreditációs eljárás
8.1. határozat: Az EDT a Fizika Doktori Iskola által benyújtott akkreditációs dokumentumokat
kiegészítésre/javításra visszautalja a doktori iskolához, egyúttal felhívja a doktori iskola figyelmét a
www.doktori.hu adatbázisban végzett adatellenőrzés során jelzett hiányosságok kiküszöbölésére a
doktori adatbázis és az új, MTMT2. rendszer összehangolásának várható elkészültére (2019. február
vége) figyelemmel.
8.2.1. határozat: A doktori iskola működési szabályzata mellékletének, a doktori iskola
minőségbiztosítási tervének előterjesztés szerinti módosítását az EDT jóváhagyja.
8.2.2. határozat: Az EDT a Földtudományi Doktori Iskola által benyújtott akkreditációs
dokumentumokat kiegészítésre/javításra visszautalja a doktori iskolához, egyúttal felhívja a doktori
iskola figyelmét a www.doktori.hu adatbázisban végzett adatellenőrzés során jelzett hiányosságok
kiküszöbölésére a doktori adatbázis és az új, MTMT2. rendszer összehangolásának várható
elkészültére (2019. február vége) figyelemmel.
8.3. határozat: Az EDT a Matematika Doktori Iskola által benyújtott akkreditációs dokumentumokat
kiegészítésre/javításra visszautalja a doktori iskolához, egyúttal felhívja a doktori iskola figyelmét a
www.doktori.hu adatbázisban végzett adatellenőrzés során jelzett hiányosságok kiküszöbölésére a
doktori adatbázis és az új, MTMT2 rendszer összehangolásának várható elkészültére (2019. február
vége) figyelemmel.

9. Egyebek
- Tájékoztatás a 2018. évben odaítélt doktori (PhD)-fokozatokról
- Figyelemfelhívás doktori beszámoló készítésére
Az EDT elnöke felhívja a tudományági doktori tanácsok elnökeinek figyelmét, hogy az Egyetemi
Doktori Szabályzat 91. §-a alapján és a korábbi évek gyakorlata szerint a doktori képzésben részt vevő
karok minden év március 31-ig kötelesek elkészíteni beszámolójukat a tárgyévet megelőző évről, jelen
esetben 2018-ról. Az EDT elnöke kérte, hogy a 2018. évről készülő doktori iskolai szakmai
beszámolók részeként a doktori iskolák, illetve a doktori tanácsok elnökei fogalmazzák meg a
komplex vizsgával kapcsolatos tapasztalataikat is.
- Az EDT soron következő ülése
A doktori iskolai akkreditációs eljárásokra tekintettel a Tanács megállapodott abban, hogy következő
ülését március hónapban (várhatóan március 15-ét követően) tartja. Az EDT elnöke felhívta
valamennyi, a doktori iskolák akkreditációjának öt évvel történő meghosszabbítása érdekében
lefolytatandó akkreditációs eljárásban elindulni kívánó doktori iskola, ill. az illetékes doktori tanácsok
figyelmét, hogy a MAB bírálati szempontjai, ill. útmutatója szerinti elvárásoknak mindenben
megfelelően tegyék meg előterjesztéseiket.
Prof. Dr. Mezey Barna
az EDT elnöke

