EMLÉKEZTETŐ
a
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola és az Informatikai
Tudományok Doktori Iskola Tanácsának 2011. 12. 13.-én tartott
együttes üléséről
Jelen voltak:

-

Dr. Arató Péter
Dr. Dán András
Dr. Illés Balázs
Dr. Kollár István
Dr. Lantos Béla
Dr. Levendovszky János
Dr. Pap László
Dr. Schmidt István
Dr. Szabó Csaba Attila
Dr. Vajda István
Dr. Vajk István
Dr. Zólomy István
Dr. Zombory László

1) Új témakiírások értékelése:
• EET:
o Hosszú Gábor: - rövid és nem elég részletes témakiírás
- túl sok a témakiírás
• IIT:
o Benyó Balázs: - túl sok a témakiírás
• SZHVT:
o Búza Krisztián: - nem témavezető ezért nem írhat ki témát
- nem lehet témavezető ebben az évben mivel nincs meg az ehhez
szükséges PhD. végzetséghez kötött 24 hónap
- ha a tanszék igényt tart rá témái átruházhatóak
• TMIT:
o Németh Géza: - rövid leírás
- kevés a tudományos tartalom
o Baranyi Péter: - túl sok a témakiírás
- témavezetői problémák merültek fel vele kapcsolatban
- nyilatkozat, hogy a doktoranduszai BME vagy SZTAKI hallgatók
• Javítások után a javított témák ismételt megküldése legkésőbb 2011. december 16-ig az
adrienn@vik-dh.bme.hu-ra
• HIT új témái nem kerültek feltöltésre. Ennek haladéktalan pótlása és az új témák elküldése
értékelésre a DIT vezetőinek
• Már a témakiírásnál is célszerű figyelembe venni, hogy egy témavezetőnek maximum 3
Ph.D. hallgatója lehet
o 6-nál több hallgató tilos
o 3-6 fő között EHBDT határozat kell – a kérvényt Dr. Levendovszky János
Dékánhelyettes Úrnak kell megküldeni e-mailben
2) Új témavezetők felvétele:
• Jelentkezők: - dr. Csurgai-Horváth László_ SZHVT
100% támogatottság
- Búza Krisztián _ SZIT
0% támogatottság
- 2011. augusztusában kapta meg a végzettségét és 24 hónap elteltével
kérhető, hogy témavezető lehessen
• Regisztráció a www.doktori.hu honlapon

3) Egyéb:
• Dr. Kóczy T. László témavezetése:
o Nem lehet témavezető, mert a BME-n félállásban van
o EHBDT határozatott hozott, hogy a félállású munkatárs is lehet témavezető, de ez az
SZHBDT-n lesz napirendi pont
o Támogatottság esetén ajánlható témavezetőnek

Budapest, 2011. december 13.

Dr. Levendovszky János
Informatikai Tudományok DIT elnök

Dr. Kollár István
Villamosmérnöki Tudományok DIT elnök

