Az ELTE Környezettudományi Doktori Iskola
2013. évi beszámolója

A Környezettudományi Doktori Iskola 2013-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint
Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően, a doktori szabályzatoknak
megfelelően működött.
2013. márciusában sor került az Iskola vezetőváltására. Az Egyetemi Doktori Tanács 2012. évi döntése
értelmében a 70. életévét betöltött Kiss Ádám professzor, a Doktori Iskola alapító vezetője helyébe Dr.
Galácz András egyetemi tanár, a Környezeti Földtudományi Program vezetője lépett.
2013. október 14-én sor került a Környezetfizikai Program új vezetőjének megválasztására. A Doktori
Tanács a nyugalomba vonult Ungár Tamás professzor után Jánosi Imre egyetemi docenst választotta a
Környezetfizikai Program élére.
A 2011/2012. tanév II. félévében 24 ösztöndíjas és 13 költségtérítéses hallgató folytatta tanulmányait. A
2012/2013 tanév I. félévére, a nyár elején tartott felvételi eljárás eredményeként 10 új hallgató (ebből 7
állami ösztöndíjas) iratkozott be. A doktori iskolába felvettek 26, felvételire jelentkezett hallgató számára
tartott felvételi vizsga alapján kerültek kiválasztásra.
A doktoranduszok az Iskola által felkínált 6-8, félévenként váltogatott, és néhány újonnan meghirdetett
előadás közül választhattak. Ezzel a KDI követte a Doktori Tanács által jóváhagyott képzési politikát, hogy
jól kiválasztott kurzusokkal a képzési munka színvonalának megtartása érdekében annyi előadást hirdet
meg, ami biztosítja, hogy minden meghirdetett kurzuson megfelelő (5-7 fős) hallgatóság vegyen részt.
Néhány doktorandusz engedéllyel külső, esetenként külföldi intézetekben hallgatott előadást és vizsgázott
is.
Az iskola 2006/2007-es tanévben vett fel hallgatókat először. 2013-ban doktori védésre nem került sor, egy
hallgatónk korábbi doktori védését 2013 januárjában hagyta jóvá az Egyetemi Doktori Tanács.
A doktori iskola minden hallgatója 2013. májusában nyilvános előadásban (és írásos összefoglalókban)
számolt be tudományos munkájában tett előrehaladásáról, amit témavezetői kiegészítések követtek. Az
esemény sikeresnek bizonyult, az előadás látogatottsága magas volt.
A Környezettudományi Doktori Iskola összes oktatói létszáma 101, ebből témavezető és témakiíró (csak
ebben az iskolában) összesen 55 fő. A törzstagok száma: 15, ebből 5 külsős munkatárs.
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2013-ban felülvizsgálta a Környezettudományi Doktori Iskolát (is), és
néhány hiányosságot, pontosítást kívánó részletet talált. Az ennek megfelelő felülvizsgálati és korrekciós
munka megindult.
Az Iskola Tanácsa 2013-ben 4 alkalommal ülésezett. A napi ügyek megtárgyalásán kívül felülvizsgálta a
szigorlati tárgyak jegyzékét, új törzstagok akkreditációs eljárását indította el, döntött új oktatók és
témavezetők akkreditálási ügyeiben, új tárgyak akkreditálása tárgyában és több eljárási kérelem ügyében,
valamint a felvételivel kapcsolatos kérdésekben.
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