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Az Ellenőrző Bizottság Tagjainak megválasztása
Az Ellenőrző Bizottság a Doktorandusz Önkormányzat egyik legfontosabb bizottsága,
mandátuma átível az Elnökségén, így még magasabb szinten biztosítja a tiszta és
átlátható munkavégzést. Az Ellenőrző Bizottság feladata a PTE DOK törvényességi
ellenőrzése. A bizottság egy három tagból álló testület.
A meghirdetett pályázati időszakban összesen nyolc darab pályázat érkezett be. A
szavazatszámok az alábbi táblázatban láthatóak:
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Ellenőrző Bizottság
Jelölt neve

Igen

Fekete Dénes

10

Dr. Gábris Fanni

1

Hankó Csilla

3

Dr. Hayden Zsófia

3

Hegedüs András

16

Dr. Krausz Bernadett

14

Matuz András

5

Szabó-Guth Kitti

2
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A szavazás alapján az Ellenőrző bizottság új tagjai:
Fekete Dénes
Hegedüs András
dr. Krausz Bernadett

A Gazdálkodási és Juttatási Szabályzat módosítása
Dr. Kis Kelemen Bence, a Szervezet elnökhelyettese elmondta, – mint ahogy az üléseken
már több alkalommal is napirendre került – tervezetben van egy új ösztöndíj létrehozása
azon doktoranduszok számára, akik szeretnék igénybe venni a nyári kollégiumi ellátást,
de az emelkedett költségek finanszírozása problémába ütközhet. A nyári hónapokra a
kollégiumi férőhelyek elosztásáért nem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat felel,
hanem a piaci alapok mentén történik az árképzés, ezzel együtt az igénybevételért
fizetendő összeg is ehhez igazodik.
Ennek a költségnek a részbeni átvállalásával szeretne segíteni a Doktorandusz
Önkormányzat a hallgatóknak. Az ösztöndíjat minden év tavaszán írná ki a Szervezet, a
pályázásra vonatkozó részletes szabályokat a kiírás tartalmazná.
A másik módosítási javaslat a kiemelkedő közéleti ösztöndíjak minimális szintű
emelésére vonatkozott, amelynek célja, hogy a doktori iskolai küldöttek munkáját a
megnövekedett feladatokhoz igazítottan, nagyobb mértékben tudjuk támogatni. A
Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a módosítási javaslatot.

A Külügyi és Piaci Kapcsolatok Bizottság tavaszi féléves munkaterve
Ebben a szemeszterben négy olyan program lesz, amely a Bizottság munkáján alapszik.
Az első a 2019. március 12. napján 17 órakor megrendezésre kerülő Nemzetközi Nap és
a – Doktoranduszok Országos Szövetsége által biztosított – Sikeres Doktori Életpálya
Kurzus-sorozat pécsi állomása is, amelynek témája a felsőoktatás- pedagógia,
különösen a retorikai készségek fejlesztése.
A második esemény a 2019. március 20. napjára tervezett Innovációs Nap, amelyre
innovatív ötletekkel lehet pályázni, tudományterületektől függetlenül.
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A Doktorandusz Önkormányzat idén is folytatja az együttműködést a Fiatal Vállalkozók
Országos Szövetségével, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, és
közösen megrendeznek egy – a vállalkozóvá válással kapcsolatos – workshopot,
amelynek szervezésébe több egyetemi szervezeti egység is bekapcsolódhat.

Egyeztetés az OMHV doktoranduszoknak szóló űrlapjáról
Dr. Kis Kelemen Bence, a Szervezet elnökhelyettese elmondta, hogy a Doktorandusz
Önkormányzat a küldöttektől bekért észrevételek alapján elvégezte a kérdőívek
egységesítését.
Závodi Bence, a Szervezet stratégiai feladatokért felelős referense elmondta, hogy az
értékelés programra, adott esetben alprogramra lebontva adható meg, ennek pedig az
az előnye, hogy nem éri majd negatív hatás sem a hallgatókat sem pedig a
témavezetőket. Ezen felül a kurzusok értékelésére is lesz lehetőség, a kötelezően
teljesítendők mellett a választhatók estében is. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta
a javaslatot.

Beszámoló a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas doktoranduszoknak
szervezett fórumról
Dr. Kis Kelemen Bence a Szervezet elnökhelyettese elmondta, hogy az ülést megelőző
héten zajlott le a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas és az idegen nyelvű képzésben
résztvevő doktoranduszoknak szervezett fórum, amelyre nagy érdeklődés mutatkozott.
A fórum megszervezése a DOK nemzetközi hallgatókért felelős elnöki megbízottja, Ala’
Salem munkájának eredménye. A rendezvény keretein belül lehetőségük nyílt az idegen
nyelvű képzésben részt vevő doktoranduszoknak részletesen megismerni a Szervezetet,
valamint az általa nyújtott szolgáltatásokat. A fórum során nagy hangsúlyt fektettünk a
különböző – képzéssel, adminisztratív ügyintézéssel, valamint a magyarországi
integrációval összefüggő kérdések közös megvitatására is.
A Szervezet álláspontja szerint szükséges az angol nyelvű tájékoztató kiadványok
megjelentetése, valamint a doktori képzéssel összefüggő szabályzati környezet angol
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nyelven való elérhetőségének biztosítása is. A fórum tapasztalatai alapján az
elkövetkező hetekben a Doktorandusz Önkormányzat megoldásokat keres a külföldi
hallgatók által jelzett problémákra.

Egyéb
Pónusz Róbert, a Szervezet elnöke elmondta, hogy a 2019. február 7-én tartott szenátusi
ülésen kivezetésre kerültek a komplex vizsga díjak, ami hatalmas sikerként könyvelhető
el. Ennek fényében a továbbiakban egyetlen hallgatónak sem kell komplex vizsga díjat
fizetnie a doktori képzésben. Azok a hallgatók akik már befizették a díjat, pedig a védési
díjukba beszámíthatják azt.
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