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Érintett napirendi pontok
▪ A PTE DOK 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
▪ Beszámoló a PTE DOK Stipendium Hungaricum Programban részt vevő
hallgatókkal való kapcsolattartásért felelős elnöki
tevékenységéről
▪ Beszámoló a DOSZ Vezetőképzőről
▪ Egyeztetés a MedPECS konferencia 2019 szervezéséről

megbízottjának

A PTE DOK 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
A Szervezet gazdasági alelnöke elmondta, hogy az írásos előterjesztésként kiküldött
beszámoló a Kancellária által könyvelt adatok alapján készült el.
A kiadások alapvetően két részre oszthatók fel: egység által kezelt kiadások, majd pedig
a központilag kezelt kiadások. Összességében a Doktorandusz Önkormányzat a 2018-as
évben felelősségteljes gazdálkodást folytatott és a tervhez képest jelentős értékű
pozitívummal zárt.

Beszámoló a PTE DOK Stipendium Hungaricum Programban részt
vevő hallgatókkal való kapcsolattartásért felelős elnöki megbízottjának
tevékenységéről
Ala’ Salem Abdelfattah Ahmed elmondta, hogy 2019 januárja óta tölti be ezt a pozíciót.
Véleménye szerint a külföldi PhD hallgatók részére megszervezett fórum remek
lehetőséget biztosított arra, hogy a hallgatók tájékozódhassanak a lehetőségeikről, az
ösztöndíjakról, valamint, hogy egy kicsit jobban megismerjék a Doktorandusz
Önkormányzat működését. Hozzátette, hogy nagyon jó ötlet volt az angol nyelvű iránytű,
amely számos hasznos információt biztosított mindegyikük számára.
Elmondta, hogy a munkája során végig tartotta a kapcsolatot a külföldi hallgatókkal és
tájékoztatta őket a fontos információkról, igyekezett a gyakorta előforduló problémákat
becsatornázni.

Beszámoló a DOSZ Vezetőképzőről
A Szervezet elnöke elmondta, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetségével közösen
megrendezett vezetőképző 2019. június 21. és 22. napja között zajlott Pécsett. A
részvételi arány rendkívül magas volt mind a Doktorandusz Önkormányzati-, mind pedig
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat

2

a Tudományos Osztályi szekciókból. A visszajelzések minden résztvevő által pozitívak
voltak a tartalmat és a szervezést illetően is.

Egyeztetés a MedPECS konferencia 2019 szervezéséről
A Szervezet tudományos alelnöke elmondta, hogy a rendezvény ebben az évben 2019.
november 9. napján kerül megrendezésre és az elmúlt évhez hasonlóan a Szentágothai
János Kutatóközpont ad majd otthont neki. Hozzátette, hogy a konferencián résztvevők
számát 100 főben szeretnék maximalizálni.
A regisztráció megnyitását augusztusra tervezik, az ehhez, valamint a további
információk közzétételéhez szükséges weblap már készül. Elmondja, hogy ebben az
évben az absztraktkötet megjelenését digitális formában tervezik. A plenáris előadó
személye még nem tisztázott.
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