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A Választási Bizottság megválasztása
Beszámoló az angol nyelvű fordítások haladásáról
Tájékoztatás a MEDPécs konferencia 2019 szervezéséről
Tájékoztatás a Studia Doctorandorum Excellentiae
bemutatójáról

tanulmánykötet

A Választási Bizottság megválasztása
A Szervezet elnöke elmondta, hogy a Választási Bizottság munkájának
eredményeképpen fog felállni az új Küldöttgyűlés novemberben. A választás az a
folyamat, amely legitimálja a Doktorandusz Önkormányzat működését. A Küldöttgyűlés
által megválasztott személyek: Szabó-Guth Kitti, Mező Emerencia, Bandi Szabolcs,
Hoffner Tibor és dr. Niklai Patrícia Dominika.

Beszámoló az angol nyelvű fordítások haladásáról
A Szervezet elnökhelyettese elmondta, hogy egy hosszú munkafolyamat eredménye az
elkészült anyag, amelynek célja az volt, hogy a külföldi hallgatókat is hozzásegítsék
ahhoz, hogy tudjanak pályázni az ösztöndíjakra, valamit jobban megismerjék a
lehetőségeiket és magát a szervezetet is
Elmondta, hogy a 2019-es év elején volt egy fórum a Stipendium Hungaricum
Programban részt vevő doktoranduszoknak, ahol bemutatásra került, hogy mivel
foglalkozik a DOK, kihez tudnak fordulni probléma esetén. A feladatok gördülékenyebb
elvégzése érdekében a kapcsolattartásra egy elnöki megbízott lett kinevezve Ala’ Salem
Abdelfattah Ahmed személyében. A fórum közvetlen eredménye a „Compass” lett,
amelybe alapvető információkat gyűjtöttek össze a szervezet munkatársai.
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A szabályzatok lefordítására azért volt szükség, mert a nem magyar anyanyelvű
doktoranduszoktól nem várható el, hogy magyar nyelven ismerjék meg a rájuk
vonatkozó normákat. Lefordításra került az Alapszabály, a kiemelkedő tudományos és
művészeti ösztöndíjra vonatkozó Pályázati Szabályzat, a rendezvényszervezésre
vonatkozó elnöki utasítás, valamint a Gazdálkodási és Juttatási szabályzat is, ezeknek
végleges verziója elérhető a weblapon.

Tájékoztatás a MEDPécs konferencia 2019 szervezéséről
A Szervezet tudományos alelnöke elmondta, hogy a regisztrációs időszakból még két
hét van vissza. Hozzátette, hogy a catering szolgáltatásra vonatkozó árajánlatokat az
iroda bekérte, ezekre még várják a választ. Jelzi továbbá, hogy a rendezvényről szóló
felhívás kiküldésre került a doktori iskolai adminisztrátorok felé.

Tájékoztatás a Studia Doctorandorum Excellentiae tanulmánykötet
bemutatójáról
A Szervezet elnöke kiemelte a tanulmánykötet kapcsán dr. Kis Kelemen Bence
áldozatos munkáját.
Elmondta, hogy a kötet bemutatására szolgáló rendezvény 2019. szeptember 25.
napján 14 órakor kerül megrendezésre a Szenátusi Tanácsteremben. A bemutató célja,
hogy az érdeklődők megismerhessék a kötet megszületésének motivációját, valamint
rövid ismertetőt kapjanak a kötetben megjelent tanulmányokról. A szerzők közül
négyen személyesen is jelen lesznek, név szerint Pálmai Dóra, dr. Hohmann Balázs, dr.
Kis Kelemen Bence és dr. Cseporán Zsolt, ők 15 perces előadás formájában adnak
összegzést a tanulmányukról.
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