Emlékeztet®Tanácsának
az Informatika
Doktori Iskola
ülésér®l
Ideje:
Helye:

2014. október 8. 9:00.
Informatikai Tanszékcsoport, Kistanácsterem.

Jelen voltak: Csendes Tibor (elnök), Csirik János, Gingl Zoltán, Kató Zoltán,
Móricz Ferenc és Palágyi Kálmán (titkár).

Napirendi pontok:
1. Bodnár Péter fokozatszerzési kérelme

Bodnár Péter kérelmezte a fokozatszerzési eljárásának indítását. A kérelmet
Csendes Tibor iskolavezet® referálta és az alábbi szigorlati tárgyakat, valamint
vizsgáztató bizottságot javasolta:
F®tárgy: Képfeldolgozás, ezen belül "Képrekonstrukció", "Digitális topológia és matematikai morfológia" és "Evolúciós algoritmusok".
Mivel a jelölt reguláris doktori képzésben vett részt és 2014-ban szerzett
végbizonyítványt, így melléktárgyat nem kellett kijelölni.
Bizottság:
Elnök: Dr. Csirik János egyetemi tanár (SZTE)
Tagok: Dr. Hajdú András tanszékvezet® egyetemi docens (DE) és Dr. Vinkó
Tamás egyetemi adjunktus (SZTE).
A javaslatot a Doktori Iskola Tanácsa titkos szavazáson (4 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett) támogatta. Kató Zoltán a napirendi pont tárgyalásakor és
a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.
1. Gara Mihály fokozatszerzési kérelme

Gara Mihály kérelmezte a fokozatszerzési eljárásának indítását. A kérelmet
Csendes Tibor iskolavezet® referálta és az alábbi szigorlati tárgyakat, valamint
vizsgáztató bizottságot javasolta:
F®tárgy: Képfeldolgozás, ezen belül "Fuzzy módszerek a képfeldolgozásban",
"Digitális topológia és matematikai morfológia" és "Evolúciós algoritmusok".
Mivel a jelölt reguláris doktori képzésben vett részt és 2011-ban szerzett
végbizonyítványt, így melléktárgyat nem kellett kijelölni.
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Bizottság:
Elnök: Dr. Csirik János egyetemi tanár (SZTE)
Tagok: Dr. Hajdú András tanszékvezet® egyetemi docens (DE) és Dr. Vinkó
Tamás egyetemi adjunktus (SZTE).
A javaslatot a Doktori Iskola Tanácsa titkos szavazáson (5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett) támogatta.
Egyebek

Gingl Zoltán azt javasolta, hogy a kurzusjavaslatok bekérésekor a javaslattev®k adják meg a tervezett kurzus jellegét és amennyiben olvasókurzust tartanának, úgy indokolják meg azt. A javaslatot a Doktori Iskola Tanácsa nyílt
szavazáson (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) támogatta.
Ugyancsak Gingl Zoltán vetette fel a fokozatszerzés publikációs követelményei frissítésének szükségességét, különös tekintettel a m¶szaki fórumokra.
A Doktori Iskola Tanácsa a publikációs követelmények felülvizsgálatának és
módosításának kérdéseire kés®bb kíván visszatérni.

Szeged, 2014. október 18.

Palágyi Kálmán
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