Egészségtudományok Doktori Iskola (EDI) működési rendje
I. Az Egészségtudományok Doktori Iskola Tanácsának összetétele:
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen
működési szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza.
Szavazati jogú tagok:
- az EDI (és egyben a Megelőző orvostan és népegészségtan program) vezetője, a DIT elnöke:
Dr. Ádány Róza
- az Anyagcsere es endokrin betegségek megelőzése es kontrollja program vezetője: Dr. Paragh
György
- doktori programokból 1-1 törzstag: Dr. Kósa Karolina, Dr. Seres Ildikó
- Dr. Balázs Margit, az EDI titkára
Tanácskozási jogú tagok:
- 1-1 fő hallgatói képviselő a két doktori programból
A Doktori Iskola Tanácsát a doktori programok témavezetői, a hallgatói tagokat a DI hallgatói közül a
PhD hallgatók választják meg.
II. A DIT működési rendje:
- A Doktori Iskola Tanácsa szemeszterenként kétszer, szükség esetén havonta ülésezik.
- A Doktori Iskola Tanácsa elektronikusan is meghozhatja döntését az alábbi témákban:
kurzushirdetések jóváhagyása, oktatói akkreditációs eljárások elindítása.
- A döntésekhez egyszerű többség elegendő.
III. DIT feladatai: ld. ODT működési szabályzat 1.§. 13. pontja
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT működési szabályzat 1.§. 8. pont
V. DI titkár feladatai: ld. ODT működési szabályzat 1.§. 14. pont
VI. Aláírási jog: a doktori iskola vezetőjének távollétében az EDI titkára rendelkezik aláírási joggal
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban:
Működési Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati
joggal), ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási
joggal. Az EDI képviselői az ODT-ben: Dr. Ádány Róza, az EDI vezetője (szavazati joggal);
Dr. Paragh György (tanácskozási joggal).
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. Az EDI esetén a DI vezetőt az Anyagcsere és
endokrin betegségek megelőzése es kontrollja doktori program vezetője Dr. Paragh György,
akadályoztatása esetén a doktori iskola titkára, Dr. Balázs Margit, vagy a DI vezetője által kijelölt
törzstag helyettesíti szavazati joggal.
VIII. A DI gazdálkodása
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő
módon gazdálkodik.

