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Napirend
1.Fokozat odaítélése
Lévai Nóra
„AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE)
DISZPERZIÓS VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁNAK
MODELLEZÉSE „c. PhD értekezése alapján.

Az NTDI Tanácsa a sikeres (100,00 %) védés alapján döntött a fokozat odaítéléséről.
Határozatát az EDHT felé továbbította.
2. Fokozatszerzés iránti kérelem
1. Ambrus Andrea

A NTDI Tanácsa Ambrus Andrea PhD hallgató fokozatszerzési kérelmét megtárgyalta. A
fokozatszerzésre történő jelentkezést elfogadta, de a jelöltet hiánypótlásra szólította fel.
a.

A témavezetővel egyeztetve a NTDI Tanácsa javasolja az értekezés címének
megváltoztatását.

b. A NTDI Tanácsa javasolja egy további publikáció megjelentetését .
c.

NTDI Tanácsa javasolja az irodalomjegyzék átdolgozását, pontosítását.

2. Stingliné Bíró Tímea (témavezető: Dr. Tóth Ferenc)
A NTDI Tanácsa a szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatot megtárgyalta és az
EDHT felé javaslattétellel továbbítja (ld. Mellékletek: tudományos teljesítmények
értékelése ponttáblázatokban, szigorlati és bíráló bizottságok).
A NTDI Tanácsa javasolta a szigorlat témakörének megváltoztatását.
A jelölt PhD cselekménye új eljárás során történik. Az előző eljárásban letett szigorlatot
emiatt meg kell ismételnie, ez a TTi állásfoglalása.
3. Polgári Dávid
A NTDI Tanácsa a szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatot megtárgyalta és az
EDHT felé javaslattétellel továbbítja (ld. Mellékletek: tudományos teljesítmények
értékelése ponttáblázatokban, szigorlati és bíráló bizottságok).
A szigorlat témakörét – az alprogramok által összeállított a komplex szigorlati témakörök
közül kiválasztva – „Növényi molekuláris biológia és genetika” témakörben határozta meg.

4. Egyebek
A NTDI vezetője, dr. Helyes Lajos ismertette a DI MAB akkreditációjának főbb
megállapításait.
A MAB az NTDI működési engedélyét 2019. december 31-ig meghosszabbította.
• A NTDI 12 törzstagja megfelel a törzstagokkal szemben támasztott
követelményeknek.
• 2015. október 1-én a MAB a NTDI monitoring vizsgálatát végzi el. Az ellenőrzés fő
célja a törzstagok összetételének ellenőrzése . (a törzstagok között minimálisan 4
egyetemi tanárnak kell lennie, az egyetemi tanárok számának meg kell haladnia a
külső törzstagok számát).
• A NTDI törzstagjainak átlagéletkora meghaladja a 60 évet, így a törzstagok
utánpótlásáról gondoskodni kell.
• A MAB hiányosságként említette, hogy a NTDI önértékelése nem tartalmazza az
utóbbi öt év ben készült értekezések rövid értékelését (sajnos nem derült ki, hogy mit
kellene tartalmaznia ennek az értékelésnek? A PhD védés eredményét vagy az új
tudományos eredményeket?)
Az NTDI Tanácsa az alábbi kérdésekben hozott határozatot:
Az NTDI honlapján (www.ndi.hu) fel kel tüntetni az alábbiakat:

• Fokozatszerzésre történő jelentkezéskor a témavezető és az alprogram-vezető feladata
a szigorlati és bíráló bizottságok tagjainak kiválasztása.
• A PhD védés szervezése (időpontok egyeztetése a Bíráló Bizottság tagjaival) a
továbbiakban a témavezető feladata.
• A NTDI Tanácsa elfogadta azt a javaslatot, hogy a 2015/16 tanévtől a PhD képzést
elkezdő hallgatók fokozatszerzéséhez 2 db IF-s cikk publikálása szükséges.
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