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Napirend:
1.

Fokozat odaítélése sikeres védés után

TREMMELNÉ TAR MELINDA (PCR alapú molekuláris markerek azonosítása és
felhasználása a búza levélrozsda rezisztenciára való nemesítésben", Témavezető: dr.
Purnhauser László )
SZALAI MÁRK „Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera leconte)
populáció-dinamikájának térség szintű modellezése", Témavezető: Dr. Kiss József)

Az NTDI Tanácsa a nevezett PhD hallgatók részére a sikeres védést tanúsító jegyzőkönyvek
alapján, egyhangú szavazással javasolja a fokozat odaítélését.
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ANTAL FERENC (Az STUBSNF1 protein-kináz komplex és a trehalóz-6-foszfát-szintáz
hatása a burgonya termőképességére és szárazságtűrésére", Témavezető: Dr. Bánfalvi Zsófia)
ANTAL FERENC védése 2012. 12. 03-án, az NTDI ülése után történt meg sikeresen. A
NTDI Tanácsa felhatalmazta Dr. Gyulai Gábort - aki az EDHT ülésén Dr. Heszky Lászlót
helyettesíti - hogy sikeres védés esetén ügyében az NTDI nevében javasolja a fokozat
odaítélését.

2.

Fokozatszerzésre vonatkozó kérelmek elbírálása

Zomboriné Nagy Bettina (Témavezető: Horváth V. Gábor)
A NTDI Tanácsa a PhD hallgató fokozatszerzési kérelmét a szigorlati és publikációs
teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján elfogadta.
A szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az EDHT felé
javaslattétellel továbbítja (ld. Mellékletek: tudományos teljesítmény értékelése
ponttáblázatban, szigorlati és bíráló bizottságok).
3.

Munkaterv és témavezető módosítása

A NTDI tanácsa tárgyalta Fetykó Kinga PhD hallgató téma- és témavezetője személyének
módosítása iránti kérelmét.
A korábban elfogadott téma és témavezető:
„Mezőgazdasági tájhasználat zoocönológiai jellemzése kukoricabibe-vizsgálattal
kisgazdaságok által uralt erdélyi vidéken” (témavezető: Dr. Tóth Ferenc)
Új téma javasolt címe:
Pajzstetű közösségek (Hemiptera: Coccoidea) biocönológiai és ökológiai elemzése modell
területeken.
AZ NTDI Tanácsa a kérelmező indoklását elfogadta és hozzájárult az említett
változtatásokhoz.

4.

Egyebek

B. A NTDI Tanácsa áttekintette 2012/13 tanévre felvett hallgatók munkatervével kapcsolatos
teendőket. Megállapította, hogy a munkatervek határidőre beérkeztek.
A munkaterveket a doktori programok vezetői továbbítják az általuk kiválasztott bírálóknak.
A bírálatok beérkezésének határideje: 2013. január 10.
A bírálatokat egységes szempontok szerint kell elkészíteni, a mellékelt bírálati lap szerint.

2

Minta a bírálat elkészítéséhez:

BIRÁLATI LAP
Név:
Téma címe:
Témavezető:
Vélemény:

Téma időszerűsége
Kitűzött célok realitása
A módszerek adekvát jellege
A várható eredmények és azok újszerűsége
Összefoglalás, Javaslat
Dátum
Aláírás

B. A NTDI Tanácsa a PhD hallgatók éves beszámolóival kapcsolatban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően úgy határozott, hogy a NTDI titkárságára beérkező beszámolókat
a programvezetők továbbítják a témavezetők felé, akik értékelik a PhD hallgató
előrehaladását. A beszámolókat a megadott szempontok szerint kell elkészíteni.
A beszámolók beérkezésének határideje: 2013, január 20.

Minta a beszámoló elkészítéséhez:
BESZÁMOLÓ A FELVÉTELTŐL A BESZÁMOLÓ IDŐPONTJÁIG ELÉRT TUDOMÁNYOS
EREDMÉNYEKRŐL
- Név:
- PhD képzés formája és a kezdés éve és hónapja: (ösztöndíjas, levelező, egyéni)
- Témavezető: név, beosztás, és munkahely
- A PhD hallgató kutatási munkahelye:
Második nyelvvizsga: van/nincs
(nyelv, időpontja, foka)
Tudományosan értékelhető teljesítmény (a képzésben eltöltött időszakra vonatkoztatva,
kronologikus sorrendben kell megadni, az alábbi csoportosításban):
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1/Tudományos publikációk (IF-es) idegen és magyar nyelvű
2/Tudományos publikációk (nem IF-es) idegen és magyar nyelvű
Egyéb tudományos, tudományos népszerűsítő, stb. publikációk
3/Tud. könyvek és, vagy könyv fejezetek
4/Tankönyvek és jegyzetek, vagy fejezetek
5/Konferencia kiadványok (proceedings) idegen és magyar nyelvű
6/Konferencia összefoglalók (abstracts) idegen és magyar nyelvű
7/Szabadalmak, minősített fajták
(A publikációk adatait az irodalomjegyzékeknek megfelelő módon kell feltüntetni).
Dátum, aláírások (hallgató, témavezető)

Gödöllő, 2012. november 30.

……………………………………
Dr. Heszky László, MTA r. tagja
a NTDI vezetője

………………………..……………
Mázikné dr. Tőkei Katalin
a NTDI tudományos titkára
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