BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

EMLÉKEZTETŐ
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2021.11.29. 18:45-kor megtartott alakuló üléséről

Helyszín: MS Teams
Jelen voltak: Bereczki Bence
Boldizsár Adrienn
Dargó Gyula
Grabarits András
Kemény Alexandra
Könyves Melinda
Medvey Boldizsár
Oláh Petra
Kimentését kérte:

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

Vendégek: Tóth Zoltán
Napirend:
1. A tisztújító szavazás eredményének ismertetése és elfogadása
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
TTK-n kívül minden karon eredményesen lezajlott a tisztújító szavazás. Az EDK
egyhangúlag elfogadta a tisztújító szavazás eredményeit.
2. Alelnök választás
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Boldizsár Adrienn Oláh Petrát kérte fel alelnöknek, aki ezt a tisztséget elfogadta.
3. Delegáltak kijelölése a kari doktori bizottságokba
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az EDK a megválasztott képviselőket delegálta a Kari Tanácsokba, illetve a kari doktori
iskolák DIT és HBDT tanácsaiba.
A kari DTB bizottságba delegált személyek megbízatását meg kell újítani, delegáltból lett
képviselők esetén az utánpótlásról gondoskodni szükséges.
4. Jegyzőkönyvvezető személyének megválasztása
Előadó:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Doktorandusz Önkormányzat
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
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Összefoglaló
Az elnök Medvey Boldizsárt kérte fel a jegyzőkönyvvezetői feladat ellátására, aki ezt
vállalta.
5. Elnöki beszámoló
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Két EHBDT ülés volt a legutóbbi EDK ülés óta. MDPI folyóiratok kezelése az első ülésen
hangsúlyos volt, nincs konszenzus arról, hogy az MDPI-n jegyzett folyóiratokban publikált
cikkeket elismerjék-e a doktori iskolákban, ha igen, akkor milyen részarányokkal. Ez az
egyetemi oktatói ranglétrán való előrementelnél azonnali is módosítást jelentene,
doktoranduszok esetében csak felmenő rendszerben érvényesülne.
Tudományos Tanács ülésén (nov 4). BME helyzete a rangsorokban. Óbudai Egyetem több
rangsorban magasabb helyezést ért el, annak ellenére, hogy korábban rajta sem volt ezeken
a rangsorokon. Mennyiségileg és hivatkozási számban is ötszörösen felülmúlja az Óbudai
Egyetemet. (Az utóbbinak saját Q2-es folyóiratuk van, hivatkozásaik nem függetlenek.)
November 15-én a Tudományos Tanács ülésén az open access munkacsoport beszámolója
volt soron, illetve a publikációs stratégia megbeszélésén is
November 19-én tehetséggondozó tanács ülésén vett részt - TDK beszámítása merült fel, 7.
napirendi pontban lesz szó róla bővebben.
November 25-én EHBDT, rendben lezajlott.
November 29-én Szenátus, rendben lezajlott. Kancelláriával való együttműködés
nehézkességéről írt levélről volt szó. Az oktatói, kutatói körben nagy elégedetlenség a
túlzott adminisztrációs terhekről. A rektor biztosította a felszólalókat, hogy a vezetői
értekezleten napirendre veszik ezeket a témákat.
6. Képviselői beszámolók
Előadó:
Boldizsár Adrienn, Medvey Boldizsár, Dargó Gyula, Könyves Melinda
Összefoglaló
// KJK // Boldizsár Adrienn: DIT, HBDT volt a legutóbbi ülés óta, amik rendben
lezajlottak. November 4-én volt KT, rendben lezajlott, doktoranduszokat érintő téma nem
volt napirenden.
// VBK // Dargó Gyula: November 14. HBDT ülés volt, komplex vizsgabizottságok
elfogadása, illetve néhány doktori védések eredményeinek elfogadása történt meg. A
komplex vizsgák, doktori védések online rendezését mostantól nem kell külön kérvényezni.
Hibrid (jelenléti és online egyszerre) lebonyolításnál erre alkalmas termet lehet csak
használni, ami a VBK-n szűk keresztmetszetet jelentett. A kérvényezési kötelezettség
eltörlése egyszerűsíteni fogja a jövőbeni vizsgák és védések szervezését. November 24-én
DIT ülés volt, itt témakiírások elfogadása és egy SH-s hallgató disszertációja volt
napirenden, az ülés rendben lezajlott.
// GTK // Könyves Melinda: HBDT, DIT ülések rendben lezajlottak. Egy SH-s
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fokozatindítási kérelmet tárgyalt a HBDT. Egy PhD workshop van szervezés alatt, melynek
célja a doktoranduszok aktuális számonkéréseire, megjelenéseire való felkészülést segíteni
(pl. Komplex vizsga).
// ÉPK // Medvey Boldizsár: November 24-én volt KT ülés, CsPDI és ÉDI külön-külön
beszámolót tartott a működésükről. A Csonka Pál Doktori Iskolától továbbra sem érkezett
meghívó sem DIT sem HBDT ülésre. Az Építőművész Doktori Iskolában november 15-én
volt DIT és HBDT ülés. DIT ülésen a MAB miatt szükségessé vált módosításokat előkészítő
egyeztetésekről volt szó, ezek indulnak decembertől, illetve témavezetői fórum volt a
november 8-i héten. Doktorandusz fórumot hirdetett az EDK és az ÉDI közösen, december
8., szerda 18:00 órára a K210-es terembe. Minden magyar és külföldi hallgató értesítve lett,
közös alkalom lesz.
7. Tehetséggondozó Tanács munkájának a segítése
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az EDK-t az adatgyűjtésben való segítségre kérték fel. Minden karon tantárgyakat (MSc és
BSc egyaránt) kell keresni, aminek keretében a TDK-val kapcsolatos munka elismerhető.
(Megkezdett munka is akár, nem csak leadott és legfőképp nem az eredmény!) A kari ODHval egyeztetve érdemes elvégezni.
8. Egyebek
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Új képviselőket tájékoztatta az elnök, illetve Tóth Zoltán az EDK adminisztratív felületére
való regisztrációval kapcsolatban.

Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2021.12.01.
Boldizsár Adrienn
EDK Elnök
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