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Jegyzőkönyv
a Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának
2014. január 31. üléséről
Jelen vannak:
elnök: Dr. Helyes Lajos, MTA doktora, egyetemi tanár
titkár: Mázikné dr. Tőkei Katalin, PhD
tagok:
Dr Bánfalvi Zsófia, MTA doktora
Dr. Berzsenyi Zoltán MTA doktora
Dr. Birkás Márta, MTA doktora
Dr. Gyulai Gábor, MTA doktora
Dr. Heszky László, MTA r. tagja
Dr. Jolánkai Márton, MTA doktora
Dr. Kiss Erzsébet, kandidátus
Dr. Kiss József, kandidátus
Dr. Lángné dr. Molnár Márta, MTA doktora
Dr. Mesterházy Ákos, MTA r. tagja
Dr. Pauk János, MTA doktora
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora
Dr. Karsai Ildikó, MTA doktora, egyéb elfoglaltsága miatt kimentését kérte.

Napirend:
1. Kérelem elbírálása külföldön szerzett doktori fokozat honosításának engedélyezésére
Kérvényező neve: Dr. Zohaib Mussadiq Svédországban, 2012-ben szerzett PhD. fokozatot
A kérelmező jelenleg a Növénytermesztési Intézetben dolgozik.
A bemutatott anyaga alapján a PhD fokozat megfelel a Magyarországon kiadott PhD
követelményeinek.
A NTDI Tanácsa 1 ellenszavazattal megszavazta a fokozat ekvivalenciáját.
2. Fokozat odaítélése
Hoffmann Péter , Marglné Ambrus Helga, TóthÁgnes
A NTDi Tanácsa a sikeres védést igazoló dokumentumok alapján Hoffmann Péter (96%),
Marglné Ambrus Helga (86%), TóthÁgnes (100 %) PhD hallgatók számára a PhD fokozat
odaítélését egyhangúlag megszavazta és jóváhagyásra felterjesztette az EDHT felé.

3. Abszolutórium kiadása iránti kérelem elbírálása
Kovács Gergő Péter, Szentes Szilárd,
A NTDI Tanácsa Kovács Gergő Péter , Szentes Szilárd, PhD hallgatók abszolutórium kiadása
iránti kérelmét megtárgyalta, és az előírt követelmények teljesítése alapján számukra az
abszolutórium kiadását megszavazta.
4. Fokozatszerzésre jelentkezés
Kovács Gergő Péter Szentes Szilárd, Ficsor Anita
A NTDI Tanácsa Kovács Gergő Péter Szentes Szilárd, Ficsor Anita PhD hallgatók
fokozatszerzési kérelmét megtárgyalta, a szigorlati és publikációs teljesítményük, valamint az
előírt követelmények teljesítése alapján elfogadta.
A NTDI Tanácsa a szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az
EDHT felé javaslattétellel továbbítja (ld. Mellékletek: tudományos teljesítmények értékelése
ponttáblázatokban, szigorlati és bíráló bizottságok).
5. PhD hallgatók éves jelentése, munkatervek bírálata
Az előzetes megállapodás szerint a munkaterveket a hallgatók a
témavezetőknek/programvezetőknek küldik el, akik ezeket továbbküldik bírálóknak.
A munkatervek lektorált változatainak beérkezési határideje: 2014. február 17 (hétfő).
A munkaterveket kinyomtatva kell leadni a témavezetőknek. A munkatervekről a beérkezett
bírálatok alapján szavaz a NTDI Tanácsa. Erre az előrehozott Tanácsülés miatt a következő DI
ülésen kerül sor.
6. Egyebek:
a. Dr. Kiss József javaslatának megvitatása a PhD értekezés formátumával kapcsolatban.
A NTDI Tanácsa a PhD értekezés A4-es formátuma mellett szavazott, a kötés minősége
opcionális (a Tanács többsége a kemény kötést tartja optimálisnak, de ebben hajlandó
engedményeket tenni).
b. Dr. Kiss József javaslatának megvitatása a PhD értekezés angol nyelvű védésével
kapcsolatban.
A PhD értekezés angol nyelvű védésekor az eljárási díj a magyar nyelvű védés esetén
megállapított díj kétszerese. Dr. Kiss József szerint ez indokolatlan.
A NTDI Tanácsa állásfoglalást kér az EDHT-tól ez ügyben (angol nyelvű védés, költségek).
c. Dr. Kiss József pontos állásfoglalást kér arról, hogy a DI-ban ki lehet törzstag? Azon kívül,
hogy főállású egyetemi tanár vagy kutató Intézetben kutató professzor, feltétel-e, hogy
magyar egyetem tanára legyen a törzstag?
d. Dr. Nemeskéri Eszter tárgy-indítási kérelmének megvitatása.
Dr. Nemeskéri Eszter kertészeti genetika és nemesítés tárgyat szeretne oktatni a NTDI PhD
hallgatói számára. A DI határozata alapján, megfelelő számú jelentkező estén a tárgy
meghirdethető.

e. Javaslat ERASMUS-Mundus vagy egyéb program keretében történő PhD-képzés
feltételeinek tisztázására (jelentkezők képzési költségeinek- vegyszer, műszer, konferenciarészvétel, publikálás, utazás, szállás – fedezete).- A NTDI tanácsa döntése szerint forrás
megléte esetén a témavezetők fogadhatják a jelentkezőket, de erre nem kötelezhetők. f. MAB értékelés
A NTDI törzstagjai megfeleltek a 2013-as akkreditáció alapján.
A DI akkreditációjára 2014. szeptemberében kerül sor. Ekkor a törzstagok közül néhányan
nyugdíjba vonulásuk miatt törzstag emerítus státuszba kerülnek át. Ez továbbra is biztosítja a
doktori iskola zavartalan működését.
g. Új PhD témák meghirdetése
A 2014/2015 tanévre a PhD témák meghirdetésének határideje:
2014. február 21. (péntek).
Kérjük, hogy a témavezetők nyilatkozzanak arról, a korábban meghirdetett témáik közül akarják-e
valamelyiket újra meghirdetni. Új témák meghirdetése esetén kérjük a téma rövid leírását is emailben megküldeni mazikne.katalin@mkk.szie.hu és katona.melinda@mkk.szie.hu.

2014. február 4.

Dr. Helyes Lajos, MTA doktora
a NTDI vezetője

Mázikné dr. Tőkei Katalin
a NTDI tudományos titkára

