BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsa
2010. január 13-i üléséről

Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Az ülés kezdete: 15.00 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 9+1 fő
Dr. Domokos Gábor megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd a Tanács
napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. Tárgyfelvételi kérelem
Lantos Zsolt Gábor kérelmet nyújtott be választható tárgyak felvételére. A DIT nyílt
szavazással egyhangúlag támogatta, hogy a doktorandusz az Építészet kezdetei –
népi építészet, Faluépítészet és Műemlékvédelem tárgyakat választható tárgyként
teljesítse.
2. Kötelező tárgy tematika
A DIT előző ülésének határozata alapján Dr. Sajtos István áttekintette az
Épületszerkezet-történet tárgy korábbi tematikáját és konzultált Dr. Krähling
Jánossal a lehetőségekről, minderről Dr. Sajtos István távollétében, Dr. Krähling
János számolt be.
3. Felvételi eljárás
A felvételi eljárás kapcsán Dr. Dulácska Endre felvetette, hogy a minimum jó
minősítésű diploma megkövetelése szakmai tárgyakban kiválóan teljesítő hallgatókat
zárhat ki a jelentkezők köréből. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a DIT-t, hogy a BME
DHSz 13§(2) szerint a diploma minősítését csak a végzés után két évig kell
figyelembe venni.
A BME DHSz 12§(5) szerint „A DIT rendszeres (legalább évente ellátandó) feladata a
témavezetők és a meghirdetett témák adott időtartamra (tipikusan 3+2 év) történő
jóváhagyása” Dr. Domokos Gábor a témahirdetés elbírálására javaslatot terjesztett elő:
- a témahirdetés javaslatokat adatlapon kéri be az Iskola a témavezetőktől minden év
február végéig
- egy témavezető több témát is meghirdethet és egy hallgató több témára is
jelentkezhet

- a korábbi gyakorlatot követve első témavezetés esetén egy témavezetőhöz egy
hallgató vehető fel, a doktorandusz végzése után van lehetőség újabb hallgató
felvételére az adott témavezetőhöz
- a témahirdetés bírálatának bevezetésével egyidejűleg a témavezetők külön
személyenkénti akkreditációja – a korábbi gyakorlat - megszűnik
- a témákat a DIT bírálja el, majd az elfogadott témák – a bírálat eredményével felkerülnek a Doktori Iskola honlapjára - a téma-javaslatok minősítése tartalmazza,
hogy a DIT a témához támogatja-e állami ösztöndíj hozzárendelést, támogatja-e a
témát államilag nem finanszírozott státusszal vagy nem támogatja a témát
- az adatlapokat a DIT januárban elküldi a kari vezetés, a tanszékvezetők és a
témavezetők részére
A felvetéssel kapcsolatban nem hangzott el ellenvélemény, a tagok elfogadták a
javaslatot, majd, áttekintették a témahirdetési adatlap első változatát és javaslatokat
tettek módosításokra. Dr. Istvánfi Gyula felvetette, hogy magyar vonatkozású
témákhoz nemzetközi folyóiratok nehezen társíthatók.
A tagok megállapodtak abban is, hogy a beérkezett adatlapokat márciusi ülésükön
anonim előbírálat után tárgyalják és fogadják el.
Fentiek szerint a Doktori Iskola Tanácsa kiírja a 2009/10 tanévre a felvételi eljárást a
BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (13.§) szerint. A hirdetményt honlapján teszi
közzé és elküldi az érintett kari tanszékeknek.
Melléklet:
Témahirdetési adatlap
Felvételi hirdetmény
A jegyzőkönyvet összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára

Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

Adatlap1 témahirdetési javaslathoz
a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa részére
Témavezető2 neve:
e-mail címe3:
Téma címe:
A téma rövid leírása4:

A téma meghatározó irodalma5:
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai6:
1

Az adatlapot egy példányban kinyomtatva és aláírva a Szilárdságtani Tanszék
titkárságára, egy elektronikus változatban pedig a Doktori Iskola titkárának (Marótzy
Katalin mkata@et.bme.hu) kell eljuttatni. A témahirdetés elfogadása esetén az adatlap
felkerül a Csonka Pál Doktori Iskola (www.szt.bme.hu/doktori), a témahirdetés rövid
leírása pedig az Országos Doktori Tanács honlapjára (http://www.doktori.hu/ )
2
A témahirdetés elfogadása automatikusan a témavezető akkreditációját is jelenti a
2010. évi felvételi eljáráshoz.
3
Kérjük, olyan elérhetőséget adjon meg, ahová biztonsággal küldhetünk hivatalos
értesítéseket.
4
A téma (szóközökkel) 2000-4000 leütés hosszú – a jelentkező hallgatókat bővebben
tájékoztató változatát, (mely a téma fent megadott releváns nemzetközi irodalmára
tételesen hivatkozik) – kérjük mellékletben megadni.
5
Minimum 5, maximum 10 cikket vagy monográfiát kérünk felsorolni, melyben feltétlenül
szerepelnie kell a legfrissebb, legismertebb eredményeknek.
6
Minimum 5, maximum 10 folyóirat megadását kérjük, melyek között feltétlenül
szerepelnie kell a PhD fokozatszerzés szempontjából elengedhetetlen (Scopus és/vagy
Sci illetve Iconda minősítésű idegen nyelvű folyóiratoknak is. Kérjük, ezeket a
periodikáklat a felsorolásban jelöljék meg.

A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye:
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja:
A témavezető eddigi doktoranduszai7:
- név (felvétel éve/abszolutórium megszerzésének éve/PhD fokozat éve)
Melléklet: a téma bővebb leírása
Budapest, 2010.

Témavezető aláírása

7

Kérjük, a témavezetési tevékenységre vonatkozó adatokat abban az esetben is adja
meg, ha témavezetőként a DI már korábban akkreditálta, vagy törzstagként témavezetői
akreditációja nem szükséges.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

FELVÉTELI HIRDETMÉNY A CSONKA PÁL DOKTORI ISKOLA PHD KÉPZÉSÉRE
A Csonka Pál Doktori Iskola – 2010. január 13.-i ülésének határozata alapján felvételt hirdet az idén végző vagy már okleveles szakemberek számára PhD
képzésére.
A doktori képzésre való felvétel általános feltételei a BME Doktori és Habilitációs
Szabályzat (8. fejezet, 13. §(2)) szerint:
a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi
oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni);
b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább középfokú, államilag
elismert “C” típusú nyelvvizsgával (vagy ezzel egyenértékű vizsgával) igazolt ismerete;
c) a szakmai terület átfogó ismerete;
d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti
tervpályázati munka, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel).

Felvételre jelentkezni 2010. május 31.-ig a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
titkárságára leadott dokumentumokkal, a Doktori Iskola honlapján meghirdetett
témákra lehet.
A jelentkezéshez beadandó:
- kitöltött jelentkezési lap (letölthető a Doktori Iskola honlapjáról, www.szt.bme.hu/doktori)
- a megpályázott téma egy példányának, a jelentkező által aláírt példánya (2010. március végétől
letölthető a Doktori Iskola honlapjáról, www.szt.bme.hu/doktori)
- rövid szakmai önéletrajz
- egyetemi oklevél másolata (a 2009/10 tanév tavaszi félévében diplomázók a felvételi beszélgetés
időpontjában igazolhatják eredményüket)
- az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai (TDK oklevelek, publikációk, …)
- két, saját névre megcímzett, felbélyegzett boríték
- az eljárási díj befizetését igazoló készpénz-befizetési szelvény (igényelhető a Szilárdságtani és
Tartószerkezeti Tanszék titkárságán)

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért legalább 3 tagú
Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai
ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi szakmai
tevékenységéről, nyelvismeretéről. Az előzetes pontozás és a beszélgetés alapján a
Felvételi Bizottság tájékoztatja a Doktori Iskola Tanácsát véleményéről. Ez alapján a
Doktori Iskola Tanácsa javaslatot tesz a dékánnak a felvételre. (A pontozás számítása
megtalálható a Doktori Iskola honlapján.)
A felvételi elbeszélgetés időpontjáról, majd eredményéről a jelentkezőket postai úton
értesítjük.

Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

