
Semmelweis Egyetem Élettani Intézet 
MTA-SE Nyirokélettani Kutatócsoport 
szoke.daniel_imre@med.semmelweis-univ.hu

Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola
DR. SZŐKE DÁNIEL IMRE

KEDVES DOKTORANDUSZOK,  DOKTORJELÖLTEK!

Köszönöm Nektek, hogy ezt a rövid bemutatkozást elolvassátok! 2
éve nyertem el a Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj nevű MD-
PhD ösztöndíjat melynek keretében kurzusaim és komplex vizsgám
is teljesítettem, első szerzős kéziratom revízió alatt áll.
 
Életemet a kutatás, fejlesztés és a másokon való segítés,   gyógyítás
határozza meg. Graduális képzésem alatt a Hallgatói Önkormányzat
elnökhelyetteseként főleg az ösztöndíjak és a kollégiumi
jelentkezések profilban tevékenykedtem. A Semmelweis Egyetem
Szenátusában szoros és jó kapcsolatot építettem ki az egyetem
vezetésével közös munkánk során. Úgy gondolom, hogy a HÖK-ben
szerzett szervezési és racionalizálási tapasztalataimat kamatoztatni
tudom további doktoranduszként eltöltött éveim során.
Véleményem szerint a DÖK az elmúlt években nem teljesítette ki a
benne rejlő potenciált, sokan sajnos még létezéséről sem tudnak.
Nagyobb ráhatása kellene legyen az egyetemi életre mind a
kurzusok szervezésében, struktúrális problémák megoldásában,
mind érdekképviseletként, közösségépítés szintjén. Hiszem hogy
közös erővel javítani tudunk a doktoranduszok helyzetén,
racionálisabbá, szervezettebbé tehetjük a PhD alatt eltöltött éveket.
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Bár sokan nem tudják, törvény alapján a PhD hallgatók is pályázhatnak az
egyetemen kiírásra kerülő különféle szociális ösztöndíj pályázatokra.
Célom, hogy az egyetem vezetésével együttműködésben erre lehetőséget
teremtsek, hallgatóként bennünket is érhet váratlan baleset, egy közeli
hozzátartozó halála, akár örömhírként gyermek születése. Ilyenkor még
egy kisebb összeg is nagy segítség lehet.
Bár PhD éveink alatt sokan többet dolgozunk, mint mások teljes állású
munkaidőben, a doktoranduszi időszak egyelőre nem számít bele a
nyugdíj-jogviszonyba. Vállalom, hogy aktívan részt veszek a DOSZ-ban,
hogy beszámítson. 
Saját tapasztalatból tudom, hogy az egyes tudományági doktori iskolák és
a Doktori Iskola Titkársága között sajnos nem gördülékeny a
kommunikáció illetve az ügyintézés. Egyes a szabályzatban történő
módosításokat a doktori iskolák nem vesznek figyelembe, illetve
számtalanszor fontos dokumentumok, vizsgák jegyzőkönyvei,
kurzusadatok csak késve érkeznek meg. Célom egy egyszerű rendszer/
felület létrehozása amivel a doktoranduszok egyszerűen tudják
panaszaikat, észrevételeiket továbbítani a DÖK és a Doktori Tanács
illetve a Doktori Iskola Titkársága felé, hogy ugyanazt a hibát ne kelljen
mindenkinek egyedül megoldania. Továbbá a legtöbb ma még papír
alapon futó adminisztráció teljesen elektronikussá tétele.
A PhD ösztöndíjak utalása szeptemberben minden évben kimarad,
helyette októberben kerül két havi ösztöndíj kiírásra. Ösztöndíjak kapcsán
szerzett tapasztalataimból tudom, hogy ezen gyakorlatnak elvi oka nincs.
Célom, hogy szeptemberben is kerüljön a jövőben kiutalásra a havi
ösztöndíj, hiszen az eleve nem túl magas ösztöndíjat közel lehetetlen 2
hónapra beosztani.
PhD hallgatók számára jelen esetben csak pár kollégiumi férőhely kerül
kiírásra, azok is a graduális hallgatókkal együtt, mind tudjuk nem a
legjobb higiéniai és infrastruktúrális állapotú kollégiumokba. Ezzel
szemben Budapesten az albérleti árak egyre növekednek. Célom olyan
magas minőségű kisebb lakás szerű kollégiumi férőhelyek dedikáltan
a PhD hallgatók számára elérhetővé tétele, ami megfelel egy megbecsült
kutatómunkát folytató pár, akár kisebb család igényeinek elérhető áron.
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A dologi keretek elköltése jelenleg ugyanolyan bonyolult és nehézkes,
mint egy több milliós akár százmilliós pályázat tételeinek elszámolása.
Célom, hogy a PhD hallgatók után járó keretek egyszerűsített
eljárásban legyenek elszámolhatóak.
Sokszor hallottam olyan esetről, mikor a témavezető egyéb oktatói,
kutatói, gyógyítói tevékenysége alapján nem elérhető a doktorandusz
számára. Jelenjen meg a témavezetők jutalmazási rendszerében a
doktorandusz anonym értékelése, legyenek pozitívan motiváltak a
témavezetők a minél magasabb színvonalú mentorálásra.

 
 
 
 
Megválasztásom esetén aktív tagként, nem pedig biodíszletként fogok részt
venni a DÖK munkájában. Észrevételeitekkel, kérdéseitekkel keressetek
bátran!

 

Köszönöm Nektek,  hogy
támogattok szavazataitokkal!
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