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Jelen voltak:

Napirendi pontok:
1. Vincze Veronika fokozatszerzési kérelme

Vincze Veronika egyéni felkészül®ként kérelmezte a fokozatszerzési eljárásának indítását az Uncertainty Detection in Natural Language Texts cím¶ doktori
értekezése benyújtásával. A kérelmet Csendes Tibor referálta és az alábbi szigorlati tárgyakat és vizsgáztató bizottságot javasolta:
"A megadott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a doktori programunk nyelvi feltételeit teljesíti (fels®fokú angol és francia, valamint alapfokú
német nyelvvizsgája van). A beadott disszertáció témája a jelölt eddigi kutatásai informatikai része. Ez a bizonytalanság kimutatása természetes nyelvi
szövegekben. Mivel Vincze Veronika reguláris doktori képzésben nem vett részt,
ezért egy f®tárgy és két melléktárgy adja a szigorlatot.
A javasolt szigorlati f®tárgy a Számítógépes nyelvészet , ezen belül Beszéd és
nyelvfeldolgozás , Természetes nyelvek feldolgozása I. és Számítógépes nyelvészet
II.

A javasolt két melléktárgy: Gépi tanulási módszerek a szoftverfejlesztésben
.
Javaslat a szigorlati bizottságra:
Elnök: Gyimóthy Tibor egyetemi tanár (SZTE),
Tartalék elnök: Fülöp Zoltán egyetemi tanár (SZTE),
Tagok: Imreh Csanád egyetemi docens (SZTE) és Kornai András tudományos
f®munkatárs (MTA SZTAKI, BME) Tartalék tag: Váradi Tamás tudományos
f®munkatárs (MTA Nyelvtudományi Intézet)."
és

Stringillesztési módszerek

A javaslatot a Doktori Iskola Tanácsa titkos szavazáson (4 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett) támogatta.
2. Bodnár Péter utazási támogatási kérelme

Bodnár Péter utazási támogatási kérelmet nyújtott be, mivel pontot ér®,
elfogadott cikke jelenhet meg az ICIAR 2014 konferencia kötetében. A részvétel
összköltsége 360 eFt-ra becsülhet®. Csendes Tibor javaslatára a Doktori Iskola
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Tanácsa nyílt szavazáson (4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) támogatta
azt, hogy Bodnár Péter 140 eFt-os támogatásban részesüljön a részvételi díj
fedezésére.
3. Tá jékoztatás az állami ösztöndíjakra vonatkozó kari döntésr®l

Csendes Tibor tájékoztatta az Iskolatanácsot arról, hogy az Informatika
Doktori Iskola hét ösztöndíja mellé sikerült a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolától további kett® ösztöndíjat szerezni, valamint esély kínálkozik további kett® ösztöndíj átvételére is. A korábban újrafelvételiz®k révén
a következ® tanév két félévében rendelkezésre álló kett® letett ösztöndíj odaítélésér®l szeptemberben születik majd döntés.
4. Javaslat a fokozatszerzés publikációs követelményei módosításáról

Az Iskolatanács elé Gingl Zoltán terjesztett be javaslatot a fokozatszerzés
publikációs követelményei módosításáról. Új követelmények kidolgozása és a
szabályzat megfelel® módosítására  a javaslatok alapos átgondolása után  az
Iskolatanács ®sszel kíván visszatérni.

Szeged, 2014. július. 21.

Palágyi Kálmán

2

