PHD FOLYAMAT A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN - TÁJÉKOZTATÓ
A PhD fokozat megszerzéséről a következő dokumentumok rendelkeznek:
[1] a BME Doktori és Habilitációs Szabályzata (Elfogadva 2008. november 24.)
[2] Útmutató a publikációk értékeléséhez és a minimumkövetelmények megállapításához a
PhD eljárásokban - 2008 (az Építészmérnöki Kar Habilitációs Bizottság és Szakmai
Doktori Tanács - elfogadva 2008. április, módosítva 2012. október).
A dokumentumok elérhetők a www.szt.bme.hu/doktori honlapon, az alábbiakban csak a
leglényegesebb információkat foglaljuk össze tájékoztatásként. A követelményeket az [1] és a
[2] dokumentumok alapján kell megállapítani.

PhD fokozatszerzési eljárás indítása
Minimumkövetelmények az indításkor ([1] 15.§, [2])
Egyetemi diploma
Idegen nyelvek igazolt ismerete (Az első idegen nyelvismerete egy angol
középfokú „C” típusú nyelvvizsgával igazolható. A második idegen nyelv ismeretét az
SZDT elismeri, ha a jelölt – a tudomány műveléséhez szükséges nyelvből – legalább
állami alapfokú „C” típusú, vagy avval egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik. Ettől
eltérő esetben az SZHBDT egyedileg mérlegeli, hogy elfogadja-e a nyelvismeretet. Az
elfogadáshoz kellő indok lehet például a második idegen nyelven benyújtott értekezés
és védés, a dokumentált külföldi vendégoktatói tevékenység.)
Publikációs tevékenység ([1] szerint: legalább 4 megjelent, vagy közlésre
elfogadott publikáció, melyből legalább 2 idegen nyelven megjelent, vagy közlésre
elfogadott, lektorált folyóiratcikk. Értekezéssel történő pályázat esetén ebből legalább 1
„Web of Science” vagy Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent cikk. [2] és
[3] szerint: A publikációk összpontszáma a [2] pontozási rendszerében minimum 12
pont. (2010. január 1. után a Web of Science vagy Scopus adatbázisban szereplő
folyóiratban megjelent cikk idegen nyelvű, lektorált kell legyen, a [3] szerinti
publikációs pontozás nem választható.)
Beadandó (2 példányban [1] 16.§)

Kitöltött jelentkezési lap
Szakmai önéletrajz
Nyilatkozat (hogy a jelölt nem kezdeményezett és nincs folyamatban ugyanezen
tudományágban fokozatszerzési eljárása, illetve eljárási kezdeményezését két éven
belül nem utasították el)

Az értekezés tartalmi vázlata
Publikációk listája és másolatai (A listát a BME publikációs adatbázisába is fel kell
tölteni)

Oklevelek és bizonyítványok hitelesített másolatai (A kérelem beadásakor a
tudományos adminisztráció (BME K. ép. 242.) az eredeti oklevél bemutatásával
hitelesítheti a másolatokat)

Eljárási díj befizetésének igazolása
Nem kötelezően egyéb nyilatkozatok is benyújthatók (például a témavezető,
vagy az illetékes oktatási egység támogató nyilatkozata)
A benyújtott kérelmet az Építészmérnöki Kar Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács
(SzHBDT) soron következő ülésén bírálja el. Amennyiben a benyújtott anyag megfelelő, kijelöli
a szigorlati bizottságot. A kérelem elutasítása esetén 2 éven belül új folyamat nem indítható.
([1] 18.§)

Házivédés
A szakmailag illetékes oktatási szervezeti egységben lefolytatandó munkahelyi vita, melyről
jegyzőkönyv készül, a folyamat során, a disszertáció beadása előtt bármikor teljesíthető.

Doktori szigorlat ([1]15.§(2), 20.§)

A kérelem elfogadása után két éven belül teljesítendő, a szigorlat megszervezése a jelölt
feladata, a hivatalos értesítéseket a tudományos adminisztráció küldi ki.

Disszertáció beadása
A kérelem elfogadása után két éven belül teljesítendő.

Minimumkövetelmények

a
beadáskor
([2])
(Természetesen
a
„Minimumkövetelmények az indításkor” feltételeket IS teljesíteni kell.)
Magas szintű publikációs tevékenység Az értekezés téziseihez kapcsolódó
minimum 4 publikáció. Ezek közül legalább egy külföldi folyóiratban megjelent/közlésre
elfogadott lektorált cikk. Eleget kell tenni továbbá az alábbi követelmények
valamelyikének:
 legalább
1
Web
of
Science
adatbázisban
szereplő
folyóiratban
megjelent/közlésre elfogadott cikk,
 legalább 2 ICONDA adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent /közlésre
elfogadott cikk,
 legalább 1 ASCE adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent/közlésre
elfogadott cikk
 legalább 2 SCOPUS adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent cikk
Beadandó ([1] 21.§)
Doktori értekezés 3 bekötött, 2 munkapéldányban és elektronikus változatban a [1]
15§(8) szerint (tartalmazza az értekezést, annak rövid összefoglalóját magyar és angol
nyelven, a tézisfüzetet magyar és angol nyelven)
Tézisfüzet magyarul 20, angolul 5 példányban ([1] 15§(4), 21§(1)b jelölni kell
a tézispontokhoz kapcsolódó publikációkat)

A kérelem benyújtása óta megjelent, vagy közlésre elfogadott
publikációk listája és másolatai 2 példányban (A listát a BME publikációs

adatbázisába is fel kell tölteni)
Házivédés jegyzőkönyve 2 példányban
Nyilatkozatok ([1] 16§(5),21§(1)c,d,e)
A disszertáció a doktori fokozatszerzési eljárás indításával együtt is beadható, értelemszerűen
ilyenkor mindkét minimumkövetelményt egy időben teljesíteni kell.
A benyújtott disszertációt és mellékleteit az SzHBDT soron következő ülésén bírálja el.
Amennyiben a benyújtott anyag megfelelő, kijelöli az értekezés bírálóit és a nyilvános védés
bíráló bizottságát.

Doktori védés ([1] 22§)
Az értekezés bírálatainak elkészülte után a védés megszervezése a jelölttel konzultálva a
tudományos adminisztráció feladata. A védés után az SzHBDT soron következő ülésén a bíráló
bizottság javaslata alapján dönt a fokozat odaítéléséről.

Doktori oklevél
Az ünnepélyes átadást az Egyetem szervezi évente egy alkalommal, a jelölteket levélben
értesítik.

A beadandó dokumentumokat a tudományos adminisztrációra (BME K. ép.
242.) kell eljuttatni. Ahhoz, hogy az SzHBDT soron következő ülésének
napirendjére vegyen egy ügyet és azt érdemben tárgyalni tudja, a szükséges
anyagokat minimum két héttel az ülés előtt be kell nyújtani. A jelentkezési lap
és a nyilatkozatok formanyomtatványai elérhetők a www.szt.bme.hu/cspdi
oldalon.
2011. március
Építészmérnöki Kar
Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács
elnöke

