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A DOKTORI ISKOLA TANÁCSÁNAK 

13. H A T Á R O Z A T A 

1. A Doktori Iskola Tanácsának hallgatói képviselője 

A Tanács tanácskozási joggal tagjai közé fogadja Hanczvikkel Adrienn hallgatói képviselőt. 

2. Javaslat PhD fokozat odaítélésére 

A Tanács egyhangúlag javasolja az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak a PhD 

fokozat odaítélését „Cum laude” minősítéssel Szekrényes Zsolt részére. 

3. Új témavezetők kooptálása 

A Tanács egyhangúlag kooptálja  

Dr. Csay Tamás tudományos munkatársat (MTA EK),  

Dr. Illés Erzsébet tudományos munkatársat (MTA EK) és  

Dr. Kováts Éva (tudományos főmunkatársat (MTA WFK). 

4. Javaslat PhD hallgatók felvételére  

A Tanács egyhangúlag javasolja az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak a 

következő  hallgatók felvételét PhD képzésre:  

Földes Dávid, szervezett ösztöndíjas képzés (MSc oklevelét be kell mutatnia) 
 téma: Szupramolekuláris kölcsönhatások vizsgálata szerves-fémkoordinációs hálózatokban 

 témavezető: Dr. Pekker Sándor egyetemi tanár, Dr. Kováts Éva tudományos főmunkatárs 

Rácz Gergely, szervezett költségtérítéses képzés (MSc oklevelét be kell mutatnia) 
téma: A micelláris rendszerek és az általuk szolvatált perzisztens szerves anyagok szerkezetének 

változásai a nagyenergiájú ionizáló sugárzásos szennyvízkezelés hatására 

 témavezetők: Dr. Takács Erzsébet egyetemi tanár, Dr. Csay Tamás tudományos munkatárs 

Tegze Anna, szervezett ösztöndíjas képzés 
 téma: Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolok) sugárzással indukált lebontása 

témavezetők: Dr. Takács Erzsébet egyetemi tanás, Dr. Illés Erzsébet tudományos munkatárs 

Dharmesh Hansora (India), Stipendium Hungaricum 
téma: Új polimer-MOF hibrid rendszerek előállítása, szerkezetvizsgálata és fizikai tulajdonságainak 

kutatása 

témavezető: Dr. Pekker Sándor egyetemi tanár 

A Tanács megbízza Dr. Takács Erzsébetet és Dr. Borsa Juditot, hogy a Stipendium 

Hungaricumra a továbbiakban jelentkezők felvételi ügyeivel foglalkozzék. 
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5. A felvételi pontszámítás módosítása 

A Tanács a jövőben a felvételi pontok számításában növelni kívánja az MSc tanulmányok 

eredményének súlyát, míg a BSc eredményét kisebb súllyal kívánja figyelembe venni. 

Ennek megfelelően a tanulmányi eredményekből adódó pontok a következőkre 

módosulnak: 

A BSc diploma minősítése jó: 5 pont 

A BSc diploma minősítése jeles: 10 pont 

Az MSc képzésben teljesített tárgyak jegyeinek súlyozott kumulált átlagát vesszük 

figyelembe: 

3,51 = 40 pont, 5,00 = 70 pont. A skála lineáris. 

A diploma minősítését a megszerzéstől számított két év elteltével nem kell figyelembe 

venni. Két év elteltével a jelentkezőnek a diploma megszerzése óta végzett és 

dokumentált szakmai tevékenysége alapján a felvételi bizottság ad pontot (max. 80 

pont). 

 

6. Új oktatók kooptálása  

A Tanács egyhangúlag kooptálja  

Dr. Shaban Abdul tudományos főmunkatársat (MTA TTK) és 

Dr. Tóth Péter egyetemi docenst (ÓE). 

7. Új tantárgyak befogadása  

A Tanács egyhangúlag javasolja a képzést bővíteni a következő tárgyakkal: 

Elektrokémiai módszerek a korrózió és az inhibíció mérésére (Dr. Shaban Abdul)  

Mérnökpedagógia (Dr. Tóth Péter) 

Szilárdtest fényforrások és alkalmazásaik (Dr. Horváth Zsolt József) 

Szupermolekuláris és koordinációs kémia (Dr. Pekker Sándor) 

8. Kutatási téma módosítása 

A Tanács engedélyezi Balla Andrea doktorandusz témaváltását „Mikrohullámú 

abszorbensek vizsgálata” címmel a témavezetők változatlanul hagyása mellett. 

9. Abszolutórium 

A Tanács kiadja az abszolutóriumot Nagy Edit PhD hallgatónak a következők szerint:  

Kutatási téma: Antibakteriális hatóanyagot tartalmazó, természetes alapanyagra épülő 

oligo- és polikondenzátumok előállítása, jellemzése és lehetséges textilipari 

alkalmazása. 

Tantárgyak 57 kredit Oktatás:  --- 

Kutatási projekt 50 kredit Publikáció 84 kredit 

Beszámoló 34 kredit Összesen       225 kredit    
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10. Javaslat az EDHSZ módosítására: publikációs kreditek 

A Tanács javasolja az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban a publikációs 

kreditek számításának az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolára vonatkozó 

módosítását, amit az anyagtudományok speciális jellege, a jellemzően nagyszámú 

kooperációs partner indokol. A Tanács kéri az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsot, 

hogy az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola továbbra is a régi 

kreditszámítást alkalmazhassa, vagyis a publikációs krediteken – rokon jellegű doktori 

iskolák eljárásához hasonlóan – csak a PhD fokozattal nem rendelkező társszerzőknek 

kelljen osztoznia.   

11. A fokozatszerzés publikációs követelményei 

A Tanács megerősíti a fokozatszerzés szükséges, korábban meghatározott publikációs 

követelményeket azzal a módosítással, hogy azokat nem a fokozatszerzési eljárás 

megindításához, hanem az eljárás befejezéséig kell teljesíteni: 

„A megjelent, vagy a szerkesztői, illetve kiadói nyilatkozattal igazolhatóan megjelenés 

alatt álló publikációk száma legalább 5, ebből 

- legalább 3 publikáció idegen nyelven, 

- legalább 2 a Web of Science vagy Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban,  

- legalább 1 publikáció magyar nyelven (magyar állampolgárok esetén) jelent meg.” 

12. Javaslat szigorlati tárgyakra 

A Tanács a következő tárgyakat javasolja szigorlatra: 

Polimerek kémiája és fizikája Félvezetők fizikája 

Sugárkémia Cellulózkémia 

Elektrokémia Anyagtudományi vizsgálati módszerek 

A fokozatszerzési eljárás indításakor a hallgatók – kutatási témájuknak megfelelően – más 

szigorlati tárgyakat is választhatnak, ezeket a Tanács a fokozatszerzési eljárás indítása 

kapcsán engedélyezi. 

 

13. A Doktori Iskola beszámolójának elfogadása 

A Tanács elfogadja és megerősíti a Doktori Iskoláról az egyetemi vezetői értekezleten 

elhangzott beszámolót.  

 

                     
Budapest, 2015. június 19. 

 

             Dr. Borsa Judit     

a Doktori Iskola Tanácsának elnöke 
 


