Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
HATÁROZATAI
a 2008. július 21-én megtartott EDHT alakuló ülésről
Jelen van:
Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Mézes Miklós
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Huszenicza Gyula

Dr. Barczi Attila
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Szűcs István h.
Dr. Széles Zsuzsanna
(meghat.)

Dr. Szendrő Péter
Dr. Gyulai Gábor
Dr. Kerényi Attila
Dr. Mészáros János
Dr. Romvári Róbert

Dr. Fekete András, Dr. Orbán Sándor és Dr. Páldi Emil kimentését kérte az ülésről.
Dr. Solti László rektor köszöntötte az újonnan megalakult Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait.
Felhívta a figyelmet a dokumentálható minőség fontosságára a doktori képzésben. Hangsúlyozta, hogy az ősszel
kezdődő MAB törvényességi felülvizsgálatot nagyon komolyan kell venni; ehhez a munkához sok sikert és jó
egészséget kívánt.
A Tanács határozatképes, mivel a 16 szavazati jogú személyből 13 fő jelen van (1 fő meghatalmazással). A
jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:
1. Az EDHT elnökének és titkárainak megválasztása.
2. Döntés az állami ösztöndíjas és költségtérítéses felvételi keretszámokról.
3. Iskolavezetői pályázatok.
Hornok László köszöntötte Szendrő Péter és Virányi Ferenc professzorokat, a rektor emeritusz, illetve az
Évfolyam előadója cím elnyerése alkalmából, és átadta Mézes Miklós professzornak az iskolavezetői
alkalmasságról szóló MAB értesítést.
1. napirendi pont
Dr. Hornok László tudományos rektorhelyettes bemutatta az EDHT új tagjait, megköszönte, hogy a Rektor és a
Szenátus felkérését elfogadták és munkájukkal hozzájárulnak az Egyetemen folyó doktorképzés és habilitáció
értékeinek megőrzéséhez.
Az EDHT elnöki posztjának betöltésére Dr. Hornok Lászlót javasolta Szendrő Péter professzor, titkárainak pedig
Dr. Kozák János és Dr. Gyulai Gábort.
I/14/2008/EDHT.
Az EDHT tagjainak titkos szavazása alapján
elnöknek Dr. Hornok Lászlót 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
titkárnak Dr. Kozák Jánost és Dr. Gyulai Gábort 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztották.
Dr. Hornok László megköszönte a bizalmat. Hangsúlyozta, hogy az Egyetem léte függ attól: folyik-e és milyen
színvonalon folyik a doktorképzés az intézményben. Ez a munka a több kar együttműködésén alapuló doktori
iskolákban folyhat a legsikeresebben. Az iskolák azonban nem kerülhetnek kari felügyelet alá.
2. napirendi pont
A felvételi döntés napirendi pontja előtt az elnök tájékoztatta az EDHT tagjait a felvételi témameghirdetések
kapcsán kialakult helyzetről. Köszönetet mondott azoknak az iskoláknak, amelyek törekedtek arra, hogy az
állami ösztöndíjas hallgatókat a preferált témákra vegyék fel.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium levele alapján a SZIE a 2008/2009. tanévben 40 fő állami ösztöndíjas,
ezen belül 35 fő természettudományi és 5 fő társadalomtudományi keretet kapott. A minisztériumi döntés most
szigorúan behatárolta a GSZDI-be (mint egyetlen társadalomtudományos iskolába) felvehető létszámot, a
jövőben azonban változtatni kell ezen, mert várhatóan nőni fog az Egyetemen belül a társadalomtudományok
területén kiadott MSc oklevelek részaránya. Ez pedig fontos szempont az ösztöndíjas keretszámok országos
elosztásakor. A jelentkezések száma, a megvédett értekezések publikációs minősége, a jelenlegi MSc
kibocsátások aránya, továbbá a kibocsátott MSc-oklevelek várható részarány-változásai alapján az EDHT tagjai
az alábbi keretszám felosztásban egyeztek meg:
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I/15/2008/EDHT.
Doktori Iskola
Állatorvos-tudományi
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi
Műszaki Tudományi
Állattenyésztés-tudományi
Biológia Tudományi
Környezettudományi
Növénytudományi
Összesen

Állami ösztöndíjas keret (fő)
12
5
3
5
5
5
5
40

A hallgatókat a doktori iskolák által javasolt felvételi sorrend szerint kell állami ösztöndíjas képzésre felvenni.
3. napirendi pont
Valamennyi EDHT tag megkapta az ősszel kezdődő törvényességi felülvizsgálat menetrendjét, amelyet a MAB
Plénuma fogadott el. Az iskolavezetőknek és a doktori iskoláknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy
a SZIE valamennyi iskolája megfeleljen ennek a vizsgálatnak, amelynek most jogkövetkezménye is lesz: 2009.
őszén ugyanis már csak a „megfelelt” minősítésű doktori iskolákba lehet hallgatót felvenni. Különösen fontos az,
hogy megfelelő számú, és vitathatatlan erősségű/státuszú törzstag legyen minden iskolában, és minden
tudományterületen legyenek ténylegesen működő MSc szakok, amelyekre ráépülhet a doktori képzés.
Az EDHT elnöke arról tájékoztatta a tagokat, hogy a SZIE-n három doktori iskolában vált szükségessé az új
iskolavezetői pályázatok meghirdetése: a Környezettudományi Doktori Iskolában, a Műszaki Tudományi és a
Növénytudományi Doktori Iskolában.
A vonatkozó szabályok szerint az iskolavezetőt az iskola törzstagjai választják. DI-vezető – formai feltételek
szerint – a SZIE 65 éven aluli, főállású egyetemi tanára lehet, aki az MTA doktora vagy tagja és az adott
iskolához csatlakozott törzstagként. (Természetesen, a jelöltek alkalmasságának elbírálására hivatott testületek –
a doktori iskola, az EDHT, a MAB és a Szenátus – a formai kritériumok mellett a tartalmi megfelelőséget is
értékelik.) Az iskolavezetői pályázatokat az EDHT értékeli, a MAB pedig az EDHT által támogatott jelölt
alkalmasságát vizsgálja meg.
Az iskolavezetői pályázatot – Szendrő Péter professzor javaslatára – az EDHT elnöke írja ki, a pályázatokat az
EDHT elnökének kell benyújtani. Az EDHT elnöke kiadja azokat véleményezésre és formális választásra az
illetékes doktori iskolának, az iskola pedig legkésőbb szeptember 20-ig terjeszti a véleményezett és rangsorolt
pályázatokat az EDHT elé.
I/16/2008/EDHT.
Szeptemberben újra kell választani a doktori iskolák tanácsait, hogy minden tekintetben legitim DIT-ek
vezényeljék a törvényességi felülvizsgálathoz szükséges munkát. Az iskolák 2008. szeptember 20-ig juttassák el
az EDHT-hoz az iskolatanács tagjainak személyi összetételére szóló javaslatukat.
Dr. Szendrő Péter javaslatára az EDHT az alábbi határozatot hozta: (1) a doktori iskolák tanácsa (DIT) álljon a
tavaszi MAB eljárás során feltétel nélkül megfelelt törzstagokból; (2) a DIT – az adott iskola törzstagjainak
szándéka szerint – kiegészíthető a megfelelt minősítésű törzstagok számának egyharmadát meg nem haladó
számú további DIT-taggal, akit a törzstagok javasolnak; (3) ezek a DIT-tagok az EDHT jóváhagyása után kapják
meg felkérő levelüket.
Fontos megjegyezni: az iskolavezető megválasztásában csak a megfelelt minősítésű törzstagok vehetnek részt.
Az EDHT következő ülésének időpontja: 2008. szeptember 25. (csütörtök) 13.00.
Az elnök megköszönte az aktív közreműködést és munkát, majd az ülést bezárta.
kmf.

Dr. Hornok László
egyetemi tanár, az EDHT elnöke

