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Jelen voltak: Csendes Tibor (elnök), Csirik János, Dombi József, Fülöp Zoltán, Gingl Zoltán, Kató Zoltán és Palágyi Kálmán (titkár).

Napirendi pontok:

1. Javaslat Hajgató Tamás fokozatszerzési eljárása nyilvános részének
megtartására

Hajgató Tamás Partial iteration theories cím¶ doktori értekezését Csendes
Tibor referálta:
"Az angol nyelv¶ disszertáció terjedelme (111 oldal mindenest®l), és formai
kialakítása megfelel az el®írtaknak, szép kiállítású. A dolgozat a jelölt 4 cikkén
alapul, amelyek mind kétszerz®sek. Ezen publikációk mindegyike a Doktori Iskolánk szabályzata szerint pontot ér® publikáció. Van még egy közleménye Hajgató
Tamásnak egy külföldi társszerz®vel. A közlemények pontszámai összege 5*0.75
= 3.75. Két cikk hatástényez®s folyóiratbeli. A közlemények teljesítik az elméleti témára vonatkozó külön föltételt: van több, mint 2 kétszerz®s cikk köztük.
A témavezet®je Ésik Zoltán volt. A témavezet® társszerz®i nyilatkozata megvan,
e szerint a jelöltnek a közös cikkeikben szerepl® eredményeib®l egyben dönt®,
egyben fontos szerepe van. A többi 2 oszthatatlan. A témavezet® kijelenti, hogy
a közös eredményeket nem fogja fokozatszerzéshez felhasználni. A külföldi társzerz® nyilatkozata nincs meg (de nem is kell). Hajgató Tamás tavaly májusban
sikeresen szigorlatozott (5,0). Német középfokú C típusú nyelvvizsgája és angol
szakmai nyelvvizsgája van. Ezek alapján a doktori eljárás folytatását, a védés
id®pontjának kit¶zését javaslom."
Javaslat a doktori védés bizottságára:
Elnök: Csirik János egyetemi tanár (SZTE Informatika)
Bírálók: Gazdag Zsolt egyetemi adjunktus (ELTE Informatika) és Igor Dolinka
egyetemi tanár (Újvidéki Egyetem)
Tag: Czédli Gábor egyetemi tanár (SZTE, Bolyai Intézet)
Titkár: Imreh Csanád egyetemi docens (SZTE Informatika)
Tartalék bírálók, illetve tagok: Vaszil György egyetemi docens (Debreceni Egyetem) és Dömösi Pál egyetemi tanár (Nyíregyházi F®iskola)
Tartalék elnök: Gyimóthy Tibor egyetemi tanár (SZTE Informatika)
Tartalék tag: Ferenc Rudolf egyetemi adjunktus (SZTE Informatika)
Tartalék titkár: Nagy Antal egyetemi adjunktus (SZTE Informatika)
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A Doktori Iskola Tanácsa titkos szavazáson az elérhet® 30 pontból 29 ponttal
(96,7%) támogatta a fokozatszerzési eljárás nyilvános részének megtartását és
nyílt szavazáson egyhangúlag (6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadta
a bíráló bizottságra tett javaslatot.
2. Javaslat Ruskó László fokozatszerzési eljárása nyilvános részének
megtartására

Ruskó László Automated segmentation methods for liver analysis in oncology
applications cím¶ doktori értekezését Csendes Tibor referálta:

"Az angol nyelv¶ disszertáció terjedelme (113 oldal lényegi rész, összefoglaló
és függelékek), és formai kialakítása megfelel az el®írtaknak, szép kiállítású. A
dolgozat a jelölt 4 cikkén alapul, amelyek közül kett® darab kétszerz®s, és két
darab három szerz®s. Ezen publikációk mindegyike a Doktori Iskolánk által
pontot ér® publikáció, a közlemények pontszámai összege 2*0.75+2*0.6 = 2.7.
Mind a 4 cikk hatástényez®s folyóiratbeli. A jelöltnek van még 3 nemzetközi
szabadalma is társszerz®kkel. A disszertációhoz kapcsolódik még 9 közleménye,
valamint van még 8 olyan publikációja, amely nem kapcsolódik az értekezéséhez.
A témavezet®je Kuba Attila volt, most Nagy Antal irányította a munkáját. A
társszerz®i nyilatkozatok megvannak, a jelölt dolgozatban szerepl® eredményeit
elismerik. Megadják az oszthatatlannak tekintend® részeket is. A fennmaradó,
a jelölt eredményeinek elismert részek a dolgozat zömét teszik ki. Ruskó László
tavaly novemberben sikeresen szigorlatozott (5.0). Angol fels®fokú és német középfokú C típusú nyelvvizsgája van. Ezek alapján a doktori eljárás folytatását,
a védés id®pontjának kit¶zését javaslom."
Javaslat a doktori védés bizottságára:
Elnök: Csirik János egyetemi tanár (SZTE Informatika)
Bírálók: Fazekas Zoltán tudományos f®munkatárs (MTA SZTAKI) és Natasa
Sladoje egyetemi docens (Újvidéki Egyetem)
Tag: Beszédes Árpád egyetemi adjunktus (SZTE Informatika)
Titkár: Kincses Zoltán egyetemi adjunktus (SZTE Informatika)
Tartalék bírálók, illetve tagok: Hajdú András tanszékvezet® egyetemi docens
(Debreceni Egyetem) és Fazekas Attila egyetemi docens (Debreceni Egyetem)
Tartalék elnök: Gyimóthy Tibor egyetemi tanár (SZTE Informatika)
A Doktori Iskola Tanácsa titkos szavazáson az elérhet® 30 pontból 28 ponttal
(93,3%) támogatta a fokozatszerzési eljárás nyilvános részének megtartását és
nyílt szavazáson (5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett) elfogadta a bíráló
bizottságra tett javaslatot.
3. Bittner Emese kérelme külföldi tanulmányút engedélyezésére

Bittner Emese (másodéved doktorandusz) azzal a kéréssel fordult az Iskolatanácshoz, hogy tanulmányútra mehessen 2014. március végét®l 2014. július
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közepéig a Kyoto Egyetemre az aktív hallgatói jogviszonya és az ösztöndíja
megtartása mellett.
A Doktori Iskola Tanácsa nyílt szavazáson egyhangúlag (6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett) támogatta a kérelmet.
4. Javaslat új bírálóra

Nagy Csaba doktorjelölt disszertációjának egyik (az Iskolatanács 2014. január 27-én elfogadott) bírálója, Horváth Zoltán egyetemi tanár (ELTE Informatika) nem vállalta a bírálatot, így Csendes Tibor új bírálónak Porkoláb Zoltán
egyetemi docenst (ELTE Informatika) javasolta.
A Doktori Iskola Tanácsa nyílt szavazáson egyhangúlag (6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett) támogatta a javaslatot.
5. Szabályzat-módosítás

Csendes Tibor jelezte, hogy az egyetemi doktori szabályzattal való harmonizáció érdekében módosítani kell majd az Iskola m¶ködési szabályzatát (különös
tekintettel a társszerz®i nyilatkozatokra).

Szeged, 2014. március 25.

Palágyi Kálmán
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