Jegyzőkönyv:
A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁBA 2012-BEN JELENTKEZETTEK
FELVÉTELI SORRENDJE A 2012/2013 TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE

A Környezettudományi Doktori Iskolába (KDI) a felvételi beszélgetéseket 2012. július
10-én bonyolítottuk le. A Doktori Tanács döntése értelmében a Felvételi Bizottság tagjai az
iskolavezető, a programvezetők és a Doktori Tanács hallgatói képviselője voltak. A
programvezetők közül Turányi Tamás és Ungár Tamás professzorok kimentették magukat.
Így a felvételi beszélgetéseket Ács Éva (programvezető), Galácz András (programvezető)
Kiss Ádám (iskolavezető), Török Szabina (a KDI törzstagja, Doktori Tanácstag) és a
doktoranduszok képviselőjéből, Jurecska Laura doktorandából álló bizottság folytatta le.
A felvételi beszélgetésen pályázók két fő kivételével megjelentek. Nem vett részt a
felvételi beszélgetésen Jóni Bertalan, aki egyidejűleg az ELTE Fizikus Doktori Iskolába is
jelentkezett és oda felvételt nyert. Arkan Tugce ciprusi állampolgár sem jelent meg, ő
korábban jelezte, hogy a megadott időpontban nem tudott Budapestre jönni..Esetleges későbbi
video-meghallgatását kérte. Ebben az ügyben kikérjük a Kar illetékes vezetőinek
állásfoglalását.
A felvételi beszélgetésekre meghívtuk a jelentkezők leendő témavezetőit, akik az esetek
többségében el is jöttek. ― A felvételi beszélgetések ELTE TTK Természettudományi Kara
D-00-708 termében minden esetben tárgyilagos, jó légkörben zajlottak le.
1.

A felvételi bizottság a megvizsgált anyagok és a felvételi beszélgetések alapján
megállapította, hogy a jelentkezettek mindegyikének felkészültsége és
témájának színvonala eléri a Környezettudományi Doktori Iskolába való
belépéshez szükséges szakmai színvonalat.

2.

A jelentkezettek közül néhányan más doktori iskolába is jelentkeztek. A
sorrend kialakításánál ezt a Felvételi beszélgetéseket lebonyolító Bizottság nem
vette figyelembe.

3.

Az alábbi táblázatban sorrendet közlünk, amelyet a felvételi bizottság
egyhangú döntéssel alakított ki.

A táblázat 2. és a 3. oszlop a hallgató nevét és a programot tartalmazza, az 1. oszlop a
hallgatónak a jelentkezők között elért sorrendjét mutatja. ─ A 3. oszlopban azt tüntettük fel
hogy a jelentkező kért-e állami ösztöndíjat. Az 4. oszlop a felvételi eljárás során szerzett
összpontszámot mutatja a hozott pontok és a szerzett pontok összegeként. Megjegyezzük,
hogy annak, aki több mint 5 éve szerezte oklevelét, annak a KDI felvételi szabályzata szerint
az egyetemi tanulmányok alatt gyűjtött pontjait kiváltja a felvételi beszélgetésen szerzett
benyomás. ― Azonos pontszám esetén a sorrendet a Felvételi Bizottság minden esetben
meghatározta és azt egyhangúan alakította ki.
Az 5. oszlop a Felvételi Bizottságnak a felvétellel kapcsolatos javaslatát mutatja. Ez abból
indul ki, hogy a Kari Doktori Tanács elnökének, Bartholy Judit professzor asszonynak a
tájékoztatása szerint a Környezettudományi Doktori Iskola valószínűleg 9 állami ösztöndíjas
helyet kap.
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Az „ösztöndíjas felvétel” állami ösztöndíjjal finanszírozott, a „költségtérítéses felvétel” a
doktoranduszi jogviszony költségtérítés fizetése melletti létesítésére tett javaslatot jelent.
A listából kizárólag az erősorrendet lehet megállapítani, más minősítésre nem
alkalmas és bizalmasan kezelendő.

Környezettudományi Doktori Iskolába 2012-ben a felvételi
beszélgetésen megjelentek javasolt felvételi sorrendje

No.

NÉV

PROGRAM
MEGJEGYZÉS

ÖSZTÖNDÍJKÉRÉS/

PONTSZÁM

FELVÉTELI
JAVASLAT

1.

MAGYAR
NORBERT

Környezeti
földtudomány

Kér
ösztöndíjat

2.

GÁSPÁR EMESE Környezeti
földtudomány
SZILÁRDA

Nem kér
ösztöndíjat

3.

BARICZA
ÁGNES

Környezeti
földtudomány

Kér
ösztöndíjat

7+9=16

ösztöndíjas
felvétel

4.

DOBOSY PÉTER Környezetkémia

Kér
ösztöndíjat

6.5+9=15.5

ösztöndíjas
felvétel

11+9=20
9+9=18
(több mint 5
éve végzett)

7.5+7.5=15.0

ösztöndíjas
felvétel
költségtérítéses
felvétel

5.

TÓTH GÁBOR

Környezetfizika

Kér
ösztöndíjat

6.

SZIRÁNYI
BARBARA

Környezetbiológia

Kér
ösztöndíjat

4.5+8=12.5

ösztöndíjas
felvétel

7.

SZILÁGYI
ZSUZSA

Környezetbiológia

Kér
ösztöndíjat

4.25+8=12.25

ösztöndíjas
felvétel

8.

GERGELY
FELICIÁN

Környezetfizika

Kér
ösztöndíjat

4.5+7=11.5

ösztöndíjas
felvétel

9.

POKORNI
FLÓRA

Környezetbiológia

Kér
ösztöndíjat

5+6=11

ösztöndíjas
felvétel

10.

RICHTER
PÉTER

Környezeti
földtudomány

Kér
ösztöndíjat

3+7=10

ösztöndíjas
felvétel

Környezetfizika

Kér
ösztöndíjat

2.5+7=9.5

költségtérítéses
felvétel

Környezeti
földtudomány

Kér
ösztöndíjat

4.5+4=8.5

költségtérítéses
felvétel

11. KÓKAI ZSÓFIA
12.

RAVELOSON
ANDREA

BALÁZS
13.
GERGELY

Kér
Környezetbiológia
ösztöndíjat
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(több mint 5
éve végzett)

4+4=8
(több mint 5
éve végzett)

ösztöndíjas
felvétel

költségtérítéses
felvétel

NOVÁK
14. MÁRTON
ANDRÁS

Környezetkémia

Kér
ösztöndíjat

3+3=6

költségtérítéses
felvétel

15.

KÁLMÁN
EMESE ÁGNES

Környezetbiológia

Kér
ösztöndíjat

1+4=5

költségtérítéses
felvétel

16.

ZACHÁRY
DÓRA

Környezeti
földtudomány

Kér
ösztöndíjat

3+2=5

költségtérítéses
felvétel

A fenti sorrend a Felvételi Bizottság egyhangú véleményét fejezi ki.
Budapest, 2012. július 11.

Ács Éva
programvezető

Jurecska Laura
doktorandusz képviselő

Galácz András
programvezető

Kiss Ádám
iskolavezető

Török Szabina
törzstag, a Doktori Tanács tagja
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