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E M L É K E Z T E T Ő

az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2021.09.27. 16:30-kor megtartott üléséről 

Helyszín: Rektori Hivatal
Jelen voltak: Kimentését kérte: 

Vendégek: 

Napirend: 

1. Elnöki, alelnöki beszámoló
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az ülés a Rektor Úr meghívására az ő részvételével a rektori irodában zajlott, az elnök
megköszönte a Rektor Úrnak a meghívást, és bemutatta az egyes karok képviselőit, akik
röviden saját maguk is bemutatkoztak.
Az elnök az alábbiakról tájékoztatta a képviseletet:
Az előző ülés augusztus 24-én volt.
A szenátuson a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjról döntöttek.
A szeptember eleji, Balatonlellén megrendezett doktorandusz gólyatábor sikeresen lezajlott,
erre 500 ezer Forintot fordított a képviselet a dologi keretből.
Szeptember 15-én a rektor úrral vett részt egy megbeszélésen, ahol a Tudományos Tanács
(TuT) megújítása történt. A tanács célja az egyetem publikációs stratégiájának kidolgozása,
illetve az Egyetem különböző rangsorokban minél előkelőbb helyre való előrelépésének
támogatása. A bizottság elnöke Zalán Gergely, a bizottságba az EDK 1 szavazati jogú tagot
delegál, az egyes karokról szintén egy delegált illetve az OMIKK-ból egy személy a további
tagok.
Az az üléssel megegyező napon tartott szenátuson fogadták el a TuT megalakulásával
kapcsolatos előterjesztést.
A tehetséggondozás kérdésével kapcsolatban egyeztetett Szili Ákos EHK elnökkel.
Felmerült a TDK tantárgy indítása (TDK tevékenységért kredit járna), kutatói
alapismeretek tárgy indítása illetve kutatói tábor szervezése. Ezzel kapcsolatban további
ötleteket vár a képviselettől.

2. Képviselők beszámolói
Előadó: Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám, Táczi István, Grabarits András, Medvey

Boldizsár, Dargó Gyula, Könyves Melinda
Összefoglaló
// GTK // Az előző EDK ülés óta egy DIT és HBDT ülésen vett részt, ezen kívül a DOSZ
Szabadegyetemen is képviselte a BME-t. Utóbbin a PhD hallgatók jelenlegi helyzetéről,
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ösztöndíjpályázatokról volt többek között szó. Erről küld majd részletes összefoglalót.
Részt vett az EHK által szervezett, gazdasági folyamatok átlátását könnyítő tréningen is.
// VBK // DIT és HBDT üléseken vett részt, előbbin a Kooperatív Doktori Program (KDP)
befogadónyilatkozatai, utóbbin újraindítási kérelmek volt a téma. DTB ülésen utólagos
passzív félév iránti kérelmet bírálatak el. A doktori iskolában felmerült a
gendersemlegesség témaköre, a cél az hogy a bizottságokban a nemek arányának
egyenlőségére törekedjenek.
// GPK // HBDT és DIT ülésen is részt vett, a fő témák a MAB felülvizsgálat kapcsán
frissítésre kerül szabályzatok, azon belül is két kérdéses pont átbeszélése volt. Az egyik az
Article Processing Charge-ot (APC) kérő folyóiratokba való publikálás és a
témavezetőváltás esetén történő publikációs százalékok számítása volt. A többiekkel
// TTK //
DIT ülésen befogadónyilatkozatokról egyeztettek, ezen kívül Kari Tanácson vett részt, ami
az új dékánuk, Dr. Aszódi Attila első Kari Tanácsa volt.
// KJK //
DIT és HBDT üléseken vett részt, ezeken online védésekről volt szó, illetve ezen az éven
belül már másodszor MTA doktori védésről is. A kimeneti követelmények szigorítása is
felmerült, de ezt a kialakult vita miatt a következő HBDT ülésre halasztották.
// ÉMK // bemutatásra került Szinvai Szabolcs, aki jelenleg ismerkedik a képviselői
feladatokkal.

3. 2021/22-es pályázati kiírás megvitatása
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az eddigi, őszi félévre kiírt pályázati kiírások által felölelt időszakok végei mindig az adott
év december 31. napjai voltak, azonban a javaslatnak megfelelően ez december 1-re
módosulna, hogy ne legyen probléma az ösztöndíjak kifizetésével.

4. Őszi tisztújítás
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Ismertetésre kerültek az őszi tisztújítással kapcsolatos tudnivalók és határidők. Az EHDK
részéről egy delegáltra lesz szükség.

5. Egyebek
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az elnök megköszönte Rektor Úrnak az ülésen való részvételt, illetve a képviselők rektori
irodába történő meghívását.
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Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2021.12.15.

Boldizsár Adrienn
EDK Elnök
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