
 

 

Eötvös  Loránd  Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

Környezettudományi Doktori Iskola 

  

 

 

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 

Tel.: (1)372-2500/8628 Fax: (1) 381-2104 

E-levélcím: galacz@ludens.elte.hu 

Emlékeztető 

a Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsának 

2013. október 14-én tartott üléséről 

 

 

1. Galácz András gratulált a Tanács két tagja, Weidinger Tamás és Borsodi Andrea sikeres habilitációjához. 

2. A Doktori Iskola vezetője átadta a Tanács tagjainak a TTK dékánjától kiállított megbízóleveleket. 

3. A Környezetfizika Program korábbi vezetője, Ungár Tamás professzor nyugdíjba vonul, ezért 

programvezetői funkciója is befejeződik. Eddigi munkásságát a Tanács teljes nagyrabecsüléssel méltatta 

és felkérte a Doktori Iskola vetőjét, hogy írásban is mondjon köszönetet Ungár Tamás professzornak 

eddigi tevékenységéért.  

4. A Tanács Galácz András előterjesztése után titkos szavazással, egyhangúlag Jánosi M. Imre docenst 

választotta a Környezetfizika Program vezetőjének. 

5. A Tanács  

- Ács Éva előterjesztésében a szigorlati bizottság összetételét egyhangúlag megszavazta Kern Anita 

esetében 

- Kiss Ádám előterjesztésében a szigorlati bizottság összetételét egyhangúlag megszavazta Bordás Árpád 

esetében 

- Galácz András előterjesztésében a Bíráló Bizottság összetételét egyhangúlag megszavazta Petrovszky 

Judit esetében. 

6. A Tanács egyhangúlag támogatta dr. Falus György témavezetői akkreditációjának elindítását. 

7. A Tanács egyhangúlag jóváhagyta, hogy Vági Balázs doktorandusz eredetileg megjelölt doktori témáján 

belül maradva disszertációjának címét némi szűkítéssel adja meg. 

8.  A Tanács elfogadta, hogy a Működési szabályzatban a leckekönyvre való hivatkozásokat az elektronikus 

tanulmányi nyilvántartó rendszerre való hivatkozások váltsák fel. 

9. A Tanács tudomásul vette, hogy az elmúlt hónapokban lezajlott Nagy Attila, Szabó Zsuzsanna és Szabó 

Katalin Zsuzsanna házi védése. 

10. Galácz András tájékoztatta a Tanács tagjait az Országos Doktori Tanács kezdeményezésére nyáron 

lefolytatott adat-frissítési folyamatról. 

 

Ezt követően a Tanács meghallgatta a meghívott, 2013-ban újonnan felvett doktoranduszok bemutatkozását, 

akik néhány mondatban szóltak témájukról, témavezetőjükről és a kutatásnak otthont adó intézményről.  

 

*   *   * 

 

Az ülés után a doktoranduszok összehívott gyűlésén megválasztották a következő évekre a doktoranduszok 

Környezettudományi Doktori Tanácsba delegált képviselőjét. Dobosy Péter másodéves doktorandusz egy 

tartózkodás mellett a jelenlévő 20 doktorandusztól 19 támogató szavazatot kapott. 

 

 

2013. október 15.                                                                               Galácz András 

  


