SEMMETWEIS EGYETEM
Doktori Iskola
Patol6giai Tudom5nyok Doktori Iskola
1085. Budapest, Ull6i

ilt

Budapest, 2022. mincius 29.

26.

39121/DU2022

Dr. Benyt6 Zolthn
egyetemi tandr
Doktori Taniics elncike

sE10747252

a

Tisztdt Elnok Ur!

A Patol6giai Tudom6nyok Doktori Iskola. 2"022. m6rcius 29-entan6csiildst hivott cissze.
Jelen voltak a Patol6giai TDI al6bbi tcirzstagjai:
Dr. IVtratolcsy Andr6s egyetemi tantr, a patol6giai TDI vezetoje
Dr. Baghy Korndlia tudom6nyos munkatdrs
Dr. Bodor Csaba tudomiinyos f6munkat6rs
Dr. Dobay Orsolya egyetemi docens
Dr. Garami Mikl6s egyeterni docens
Dr. Kiss Andriis egyetemi taniir
Dr. Kovals zky llonaprofessor emerita
Dr. Kren6cs Tibor kutat6 professzor
Dr. Nagy P6ter egyetemi tan6r
Dr. Rristi Erzsdbet tudom6nyos lbmunkatiirs
Dr. Reiniger Lilla egyetemi docens
Dr. SlLpi Zoltdn egyetemi taniir
Dr. Sebesty6n Anna tudomiinyos fomunkatiirs
Dr. Szab6 D6ra egyetemrtanir
Dr. Tim6r J6zsef professor emeritus
Dr. Jakab Anna DOK kdpviseki

A

tan6cstiles szavazatk6pes volt. A szemdlyi tigyekn6l Dr. Kovalszky Ilona 6s Dr. Jakab
Anna nem szavazott.

Az alihbi k6rddsek keri.iltek mesbesz6lesre:
A Patol6giai TDI vezetlje 3 tagri jelcilobizottsdgot hozott ldtre (Dr. Kren6cs Tibor, Dr. Nagy
P6ter, Dr:. Sripi Zoltfin), akik szrirnba vettdk a Patol6giai TDI azontlmavezetoit,akik a
tor zstagi krit6riumoknak me gfel el nek. Az ardbbij avas I atot tett6k :

Dr. Dezsd Katalin

Vezet6: Dr. Kovalszky

lIona, egyeterni tan5r

Tel/Fax: 459 - L500 I 54449
koval@korbl.sote.hu

elm6leti orvostudomf nyok

Ugyint6z6: Laczik Cecilia

Tel,/Fax: 459-1500 I 54437
laczik.cecilia@med.semmelweis-univ. hu

1" Ui tiirzstas ieltil6se. mesvflasztdsa
A Patol6giai TDI vezetoje 3 tagri j elol 6 bizotts;ilgot hozott l6tre (Dr. Kren6cs Tibor, Dr. Nagy
Pdter, Dr. S6pi Zoltfrn), akik szdmba vett6k a.I'atol6giai TDI azontdmavezet6rt, akik a
t<irzstagi kritdriumoknak me gfel elnek. Az alabbij avaslatot tettdk :

Dr. Dezs6 Katalin
elm6leti orvostudomdnvok
A Tandcrs a jeldltet elfogadta 6s szavazdsra bocs6totta.. A szavazhs titkosan, tcirldnt. A Tan6cs
egyhangflag megszavaztaajeloltet (14 igen, Cf nem,0 tart6zkod6s) 6s javasolja az EDT-nek
torzstaggitvfilasztirsitt.
2.

IJ

i pr osr amv ezet6 v 6laszt6s?

A

8/1" C)nkol6gia program vezetoje, Dr. Timrir J6zsel'helyett tij programvezeto megv6laszt6sa
v6lt sziiks6gess6. A jelol6 bizottsrig Dr. B<iddr Csaba tudom6nyos fomunkatiirsat javasolta.
A szavazils titkosan tort6nt. Az eredm6ny 13 igen, 0 nem, 0 tartozkodils, illetve 1 f6 nem
szavazott.

A Patoltigiai TDI Tanricsa Dr. Biidiir Csatra tudomSnyos f6munkatdrsat vhlasztotta a 8/l
p ro gram v ezetfj6nek 6s j avas trl^ja az EDT -n ek p ro gramve zet6v 6 v fiaszt6s6fi.

Ui taqok deleedlfsa az EDT Bizottsdeaibrg

3.

Dr. Nagy Kdroly lekciszon6se miatt azOktathsi 6s Kreditbizottshgba, valamint aYllemenyez6
ds Minos6gellenorzo Bizotts6gba Dr. Kovalsztriy Ilona mell6 m6sik szem6ly.t is javasolt a
j e o 6 bizottsflg. A P ato I 6 gi ai TD I Tan6c s a nre gszav azta az al6bbiakat :
1

1

Dr. Reiniger Lilla egyetemi docenst nz Oktatfsi 6s Kreditbizotts:lgba (13 igen, 0
nem,0 tartfizkodits illetve 1 f6 nem szavazol:t)
Dr. Krenrics Tibor kutat6 professzort Dr. Kovalszky Ilona professor emerita mellett a
V6lem6nyez6 6s Min6s6gellen6rz6 Bizottsdgba (14 igen,0 nem, 0 tart6zkodr{s)
4. Beszfmokf a Patol6siai TDI 2021. 6vi munkrli6r6l
A Doktori Titk6rs6g megki.ildte a TDI-knek air iskolik 2021.6vi munk6j6r6l kesziilt
thbl6zat<>t, s kdrte a TDI-ket programonkdnti szoveges besziimol6 elk6szit6s6re .
A programvezetfik elk6szitett6k a beszfmol6kat, a Patol6giai TDI Tanfcsa

egyhangrilag elfogadta (l6sd mell6kelve)
5.

Kurzusok tervez6se. egvs6sesit6se. a ielenlesiek feliilvizsg{lfsa prosramonk6nt

A 8/1 Onkol6gia prograrnban 202012021tan6.y elej6n egys6gesitettdk a meghirdetend6
kurzusol<at, illetve ijakat akkreditriltak. A Patol6giai'IDI vezetdje k6ri a2.6s a 3. program
vezetbit, hogy ennek alapj|nndzzek iit a jelenlegi kurzusaikat 6s sziiks6g esetdn rijakat is
inditsanak. Hat6rido: 2022. riprilis 30.

Vezetcj: Dr. Matolcsy AndrSs,

Laczik Cecilia, iigyint6z6

egyetemi tanSr

Tel./Fax: 459- 1 500/54437, 20-825-0290
laczik.cecil ia@med,semmelweis-iv. hu

ismertet6se
A TDI vezetoje k6rte a programvezetoket, hogy a programjukbatartozo temavezetbkzl22.
riprilis 7-ig jelezzenek vissza Laczik CeciliSnak a TDI adminisztrdtor6nak, hogy a t6m6jukat
meghirdetik-e a kcivetkez6 f6l6vben.
A TDI \tezetoje ismertette azuj temavezet(ii akkredit6ci6kat.
7. Komplex vizssdk szabSlvoz:lsa
A Patologiai TDI meghatfirozlaaziskolSra vonatkoz6, komplex vrzsghval kapcsolatos
elj6r6s;t:

- A Patol6giai Tudom6nyok Doktori Iskola dvente ketszer (december 15-t6l janurlr 31-ig ds
m5jus 1.5-t6l jrinius 30-ig) szervezi a komplex vizsgitkat a PhD hallgat6knak illetve a beldpo
egydni fokozatszerzokrdszere. A szervez6s kozpontilag t<irt6nik, a Patol6giai TDI
admrnrsztrffiora (Laczik Cecilia) szervezi avizsgdkat,taftja a kapcsolatot a hallgat6kkal 6s a
tlmavezetlkkel. Novemberben t5s 6prilisban levdlben tdjekoztatja a hallgat6kat a komplex
vizsghvzl kapcsolatos teend6krol. A bizotts6gok szem6lyre szabottak, minden hallgat6nak
ndhriny kiv6telt6l eltekintve m6s-miis bizottshp;avan. Az elndkot 6s a tagokat az adott hallgat6
tdmavezetoje javasolja, a programvezeto, majdla TDI vezetdj6nek j6v6hagyhsaut6n keriil a
V6lenr6nyez6 Brzottsitg ele al6fu6sra. Ezut6n, figyeiernbe v6ve atemavezet6, valamint a
hallgat6 javaslat6t a lehets6ges id6pontokra, a 'IDI adminisztriltora megszervezi a komplex
vizsgirt, id6pontot egyeztet a kornplex vizsga bizotts6ggal.
A komplex vizsg6k elso sorban a Patol6giai 6r; KisdrXeti R6kkutatolntezetbenzajlanak, ahol
biztositani tudjuk az eszkdzdket, illetve avizs65ithoz sziiksdges dokumentumokat. A vizsgilkon
jelen van a Doktori Tan5cs egyil< k6pviseloje is.
- A komplex vizsga tftrgyak, vizsgakdrd6sek 6s a felk6sziildshez sziiksdges irodalom
meghatdr oz6sa pro gramonk6nt trjrt6nik.
F'6tfirgy mindig adott, a mell6ktlirgy szemdlyenk6nt vftltozo, a hallgat6 kutat6si temdjilnak
megfelelLoen. A mell6ktdrgy vizs;gak6rd6seit (10 k6rdds) atdmavezetiihatttrozza meg 6s
al6fu6sdval igazolja.
A komplex vrzsga2 reszbol6II:
1. Elm6leti r6,sz: avizsgdz6 a megadott fo 6s rnell6kt6rgyb6l vizsgdzik
2. Gyrrkorlatir6sz: avizsgin6 besz6mol atdnrfhan folyatott eddigi kutat6sair6l, 6s a terveirol
kb. 10 percben prezentin6s forrniiban
A Patokigiai TDI tanicsa egyhangrilag elfogadta a komplex vizsgfval kapcsolatos tij

javaslatokat:
- a komplex vizsga gyakorlati r6sze 2022 mrijusit6l angol nyelven tiirt6njen.
sziiks6gess6 v6lt z ffitirgyak programonk6nti feliilvizsgilata, illetve ahozzijuk
kapcsol6d6 vizsgak6rd6sek 6s a felk6sziil6shez sziiks6ges irodalom iisszerillit6sa.
tr'elel6stik:

8/1

Dr. Kovalszky Ilona professor emeril;a, Dr. Biidiir Csaba tudomfnyos
fdmunkatfrs
812 Dr. Kiss Andrfs egyetemi tanfr
8/3 Dr. Szab6 D6ra egyetemi tanfr

Vezet6: Dr. Matolcsy Andr6s,
egyetemi 1tan5r

Laczik Cecilia, iigyiint6zti
Tel./Fax: 459-1500/54437, 20-825-0290
laczik.cecilia@med.semmelweis-iv.hu

Hatfridd: 2022.fprilis 30. Az fij f6t{rgyak, vizsgak6rd6sek 6s a kapcsol6d6 irodalom
2023 januitrjdban komplex vizsgit tev6 hallgat6knfl keriil bevezet6sre

a

A felv6telik szabflyozdsa a Patol6eiai TDI-ben
a) Atavaszi felv6teli vizsga juniusban keriil megszervezl$e. Jelen vannak a Patol6giai TDI
ttirzstagjai. A felv6teli vizsgSt a doktori iskola vezeto vagy az illtalamegbizott tdrzstag vezeti.
A vizsga a jelentkez6 szem6lyes r6szv6tel6vel tilrt6nik. A felv6telire a TDI egy napot jelol
8.

meg. Sziiks6g eset6n az dnktilts6ges vagy az egyeni k6pz6sre jelentkez6k k6s6bbi id6pontban
is vizsginhatnak egy h6rom tagtbizotts6g el6tt, amely a Patol6giai TDI torzstagjaib6l
szervez6dik.
A keresztf6ldves felv6telire minden 6v janu6rj6ban kertl sor egy hrirom tagubizotts6g el<ltt,
amely a Patol6giai TDI tdrzstagjaib6l szervezodik.
A Stipendium Hungaricum keret6ben felv6telizo ktilftildi jelentkezlkegy h6rom tagri
felv6teli bizottstrg el6tt online r6szv6tellelvizs;ginnak A bizotts6got a doktori iskola vezetoje

jeloli ki.
2022.6vi jelentkez6s Stipendium Hungaricum p6ly6zatra. Ankita Murmu Indirib6l
jelentkezett (Dr. Gyorffy Balazs) Aprilis 26-igkell a felv6teli jegyz6kdnyvdt visszakiildeni a
Doktori Titkars6gra.

A PhD halleat6 f6l6vi munkfidnak al6fr4sa a Nemtunban
a) at€mavezetl ahallgat6 f616vi kutat6munkqjdt aNeptunban elektronikusan hagyja j6v6
minden f6l6v vdg6n. Az atemavezeto, akinek probl6m6t jelent a jegy befuilsa, k6rje a Doktori
Titkrlrs6g, illetve Laczik Cecf lia se gits6 g6t.
b) Dr. Beny6 Zoltdn a Doktori Tan6cs elndke lev6lben tdjdkoztatta a doktori iskolSkat, hogy
mikor 6s milyen m6don keriilhet sor a fdl6vi kutat6munkatlmavezetoi al6ir6shnak
9.

megtagad6s6r6l.

10. ODT honlap karbantartfsa
- adott taptfiri 6v janu6r 3l-ig mindentemave:zet6 frissitse azODT honlapon tal6lhat6
adatlapjht. A Patol6giai TDI adminisztr6tora ellenorzi az adatlapokat 6s hivja fel ahi6nyz6
adatokra a tor zstagok 6 s t6mav ezetok fi gyelmdt.

lcsy

ol6giai TDI vezetdje
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