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Érintett napirendi pontok
▪ Féléves beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
▪ Döntés a 2019/2020-as tanév őszi félévi kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázat
kiírásáról
▪ Beszámoló a Studia Doctorandorum Excellentiae
megvalósításáról
▪ Tájékoztatás a MedPECS konferencia 2019 szervezéséről

tanulmánykötet

Féléves beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
A Szervezet elnöke elmondta, hogy az Alapszabály alapján a szervezet költségvetésének
végrehajtásáról rendszeresen szükséges beszámolni a Küldöttgyűlésnek. A kimutatások
elkészítésében is nagyon szoros az együttműködés a Kancelláriával. Az anyagot helyszíni
kiosztással tárgyalták.
A helyszínen kiosztott beszámoló az első hat hónapról szóló adatokat tartalmazza. A
saját bevételi tervet és a felhasználási tervet tekintve éves szinten, a Doktorandusz
Önkormányzat 2019. évben a tervezett bevételét várhatóan teljesíti, a meglévő források
felhasználása az ütemezésnek megfelelően történik, a szervezeti egység az év végén
várhatóan pozitív egyenleggel zár majd.

Döntés a 2019/2020-as tanév őszi félévi kiemelkedő közéleti ösztöndíj
pályázat kiírásáról
A Szervezet elnökhelyettese ismertette a kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázatára,
valamint a pályázatok beérkezési határidejére vonatkozó javaslatot. A Küldöttgyűlés
elfogadta azt, így a kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázat határidői az alábbiak szerint
alakulnak:
2019 szeptember hónap – szeptember 9.
2019 október hónap – október 4.
2019 november hónap – november 4.
2019 december hónap – december 2.
2020 január hónap – január 6.
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Beszámoló a Studia Doctorandorum Excellentiae tanulmánykötet
megvalósításáról
A Szervezet elnökhelyettese elmondta, hogy majdnem két év kitartó munkájának
gyümölcseként megszületett a „Studia Doctorandorum Excellentiae – A doktori képzés
múltja, jelene és jövője” c. tanulmánykötet, amely a doktori képzés egyes kérdéseiről
tartalmaz szakértők és doktoranduszok által készített írásokat. A kötet tárgyalja, hogy
milyen történeti előképei vannak a doktori képzésnek, mik a jelenlegi szabályozás
nehézségei, milyen közgazdasági vonatkozásai vannak a képzésnek, valamint szó esik
magáról a doktorandusz önkormányzatiságról és arról is, hogy ezt milyen formában lehet
továbbfejleszteni. Hozzátette, hogy 2019. szeptember 25. napjára könyvbemutatót
terveznek, ahol a szerzők rövid előadásban foglalhatják össze a tanulmányaik lényegét,
ahová mindenkit szeretettel várnak.

Tájékoztatás a MedPECS konferencia 2019 szervezéséről
A Szervezet tudományos alelnöke elmondta, hogy a konferencia hivatalos weblapja
elkészült magyar és angol nyelven is, illetve, hogy a Szentágothai János
Kutatóközpontban a szükséges termek 2019. november 9. napjára le lettek foglalva.
Hozzáteszi, hogy a poszter szekciónak és a catering szolgáltatásnak a földszinti aulában
lesz hely biztosítva.
Ifj. Szántay Csaba elfogadta a plenáris előadói felkérést. A regisztrációhoz szükséges
minden információ elérhető a weblapon.
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