BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

EMLÉKEZTETŐ
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2020.05.21. 10:00-kor megtartott onlineéről

Helyszín: MS Teams
Jelen voltak: Boldizsár Adrienn
Grabarits András
Kovács Ádám Tamás
Szabó-Szentjóbi Hajnalka
Szaller Ádám
Táczi István
Tamás Alexandra
Varró Richárd Imre
Kimentését kérte: Kemény Alexandra
Lakatos András Rudolf
Petró Bálint
Zwillinger-Tripolszky Anna

KJK kari képviselő
TTK kari képviselő
ÉPK kari képviselő
VBK kari képviselő
GPK kari képviselő
VIK kari képviselő
GTK kari képviselő
ÉMK kari képviselő
GPK kari delegált
KJK kari delegált
GPK kari delegált
VBK kari delegált

Napirend:
1. Elnöki és alelnöki beszámoló
Előadó:
Tamás Alexandra, Szabó-Szentjóbi Hajnalka
Összefoglaló
Elnöki beszámoló:
A szenátus eddig mindig elmaradt. EHBDT, rektori tanácsok, stb. meg voltak tartva,
szokásos ügymenettel lezajlottak. A legfrissebb hír rendkívüli helyzettel kapcsolatban, hogy
doktoranduszok bemehetnek újra az Egyetem területére.
Záróvizsgák, szigorlatok, védések rendje a rendkívüli helyzetben: EHBDT dönti el,hogy
lehet-e már személyesen vizsgázni, de alapvetőleg ugyan az vonatkozik a doktori vizsgákra,
mint a záróvizsgákra, csak különösen indokolt esetben lehet online védést tartani. A tavasz
folyamán erre minden doktor iskolának létre kellett hozni egy ügyrendet - ha ezt elfogadta
az EHBDT, utána kérvényezi a hallgató, hogy vizsgázhasson, illetve a komplex vizsgát, házi
védést, szigorlatot online - ezt is kérvényezni kell az adott doktor iskolánál (GTK-n pl
jelentkeznek rá a neptunban).
MAB-os akkreditációs feladatok: Miskolci Egyetem GTK Doktor Iskolája - ez is online
került megtartásra a Teamsben, az esemény május 7-én volt, a doktorandusz képviselő
feladata volt: hallgatói oldalról ne sérüljön semmi, egyébként a doktor iskolában egy külön
"alprogramot" hoznak létre, ezt kellett értékelni, jó tapasztalat és tanulságos feladat volt a
saját iskola tekintetében is.
Alelnöki beszámoló:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Doktorandusz Önkormányzat
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
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Karantén előtt DOSZ fejlesztési bizottsági ülést tartottak most elsőnek, amely lehetőséget
nyitott, hogy a nagyobb egyetemek tudjanak konzultálni egymással. A téma főként
Corvinus helyzete, valamint a doktori képviselet sorsa, az ottani rendszer a minta a most
átalakuló egyetemek számára is, valamint még közös pont volt az utánpótlás kérdése, ez
mindenhol probléma.
ÚNKP bírálatban segítség nyújtás a DOSZ-nak - nem sikerült nagyon javítani rajta.
MAB-os akkreditáció - elmaradt.
2. Képviselői beszámolók
Előadó:
Tamás Alexandra, Kovács Ádám Tamás, Boldizsár Adrienn, SzabóSzentjóbi Hajnalka, Szaller Ádám, Táczi István, Varró Richárd Imre,
Grabarits András
Összefoglaló
KJK:
2020.03.05. Normál Kari Tanács. Egy pont kivételével minden elfogadva. Erre visszatérés
az áprilisi Kari Tanácson.
2020.04.06. Emailezés formájában került megtartásra, ott történt a szavazás is. Minden
napirendi pont támogatva lett.
2020.05.07. Online Kari Tanács az MS Teamsen keresztül, valamint szavazás a Neptun
UniPoll rendszerén keresztül.
TTK
Két Kari Tanács volt májusban, 05.13-án, valamint 20-án. Rendes ügymenetben lezajlottak.
2020.05.22-én lesz HBDT és DIT.
ÉPK
2020.04.08. Kari Tanács - elég rövid volt, inkább a kialakult helyzetről beszélgettek.
2020.05.13. Kari Tanács - a fő téma a tanszékvezető váltás volt.
VIK
DIT és HBDT teljesen online zajlott, megbeszélés nélkül, csak a szavazásokra került sor.
2020.04.21. Kari Tanács - mindent elfogadtak, rendes ügymenet. Élesítették az új ösztöndíj
rendszert a doktoranduszok számára. A karon egyébként az online átállás viszonylag
gördülékenyen ment.
VBK
Márciusi HBDT elmaradt, csak szavazás volt. A következő HBDT a Teamsen keresztül
került megtartásra, amely normál ügymenettel lezajlott, ugyan így történt DIT-en is. Kari
Tanács a EDK ülését követően került megtartásra.
GPK
HBDT meg DIT ülés is volt, teljesen online működik minden. Kari Tanácson, online
szavazás, Neptunon keresztül, normál ügymenettel lement. Tanszék vezetői pályázat
véleményezésébe bevonték a doktori képviseletet, valamint a hallgatói képviseletet is, amire
más karokon nem nagyon van példa.
ÉMK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Doktorandusz Önkormányzat
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
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Március 10 óta nem volt semmi, akkor normál ügymenettel lezajlott minden. Az EDK ülést
követő héten lesz Kari Tanács és DIT is.
GTK
Kari Tanács tartva volt rendesen. A tanszékek vezetői prezentációkat tartanak, 11 vezetői
beszámolót hallgattak meg. Díjak adományozás, ahol Tamás Alexandra dékáni dicséretet
kapott. Május 27- én lesz a következő, ahol rengetek tanszékvezető pályázat lesz
véleményezve.
A karon az online átállás nagyon jól működött, a Moodle élesítve lett és nagyon jól
vizsgázott.
HBDT és DIT online üléseken mindenki részt vett, ami jó gyakorlat volt, a későbbiekben is
lesz lehetőség az online bekapcsolódásra.
Éles védés lesz ebben az időszakban is a karon, még nem tudják pontosan, hogy mi lesz.
Online PhD nyílt napot tartottak Teamsen, nagyon jól sikerült, sokan részt vettek rajta.
3. Doktorandusz Képviselet ösztöndíj - Pályázati felhívás módosítása
Előadó:
Összefoglaló
Neptunos ügyintézésre áttérést támogatja-e a képviselet?
8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
4. Egyebek
Előadó:
Összefoglaló
-

Tamás Alexandra

Tamás Alexandra

5. Szenátus napirendi pontjainak megvitatása
Előadó:
Összefoglaló
Mind elfogadva.

Tamás Alexandra

Az emlékeztetőt készítette: Boldizsár Adrienn

Budapest, 2020.05.21.
P.H.
Tamás Alexandra
EDK Elnök
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Doktorandusz Önkormányzat
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
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