BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Doktori Iskola Tanácsa

JEGYZŐKÖNYV
az Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa
2005. szeptember 28-i üléséről
Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Az ülés kezdete: 17.30 óra
Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint összesen 7 fő
A Bizottság a napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. A PhD tantárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott. A kérelmeket
Marótzy Katalin terjesztette elő. A következő hat tárgyfelvételi kérelem érkezett be:
hallgató

tárgy

képzés

kérelem

Árva Péter

Nagy rendszerek dinamikája

Építőmérnöki Kar

Választható

Törésmechanika

nappali képzés

tárgyként

Optimumszámítás

Természettudományi Kar

Választható

Sztochaisztikus programozás

nappali képzés

tárgyként

Épületszerkezetek rekonstrukciója

Épületrekonstrukciós

Választható

szakmérnöki képzés

tárgyként

Építészmérnöki Kar

Választható

kiegészítő képzés

tárgyként

Építészmérnöki Kar

Kötelező

nappali képzés

tárgy helyett

Épületszerkezetek rekonstrukciója

Épületrekonstrukciós

Választható

Épületfizika, hő- és páratechnika

szakmérnöki képzés

tárgyként

Nemlineáris végeselem módszer
Csordás Helga

Laczkovics Géza

Vigh Attila

Bedő Gergely

Kapovics Géza

Faszerkezetek

Bécs, építészet, város, kultúra

Épületszerkezettan
Épületgépészeti rekonstrukció

A Bizottság az első öt tárgyfelvételi kérelmet egyhangúan jóváhagyta, a hatodik Kapovics Géza által benyújtott - kérelemmel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: a
kérelmezett négy tárgyból kettő felvételét engedélyezi választható tárgyként.
Az engedélyezett felvehető, választható tárgyak listája a Bizottság támogatásával felkerül
a Csonka Pál Doktori Iskola honlapjára. (www. szt.bme.hu/doktisk)
1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. I. 10

Tel.: 463-3521; Fax: 463-3520

2. A Doktori Iskola Tanácsa az 2000 előtt beiratkozott hallgatók vonatkozásában a
következő határozatot fogadta el egyhangúan: A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa a Doktori TVSZ
4 § (3) – mely szerint „… a hallgatói jogviszony legkésőbb a felvétel után 6 évvel
megszűnik” - alapján az 2000 előtt beiratkozott, abszolutóriumot és fokozatot nem szerzett
hallgatóinak jogviszonyát egységesen megszűnteti, a Dékáni Hivatalban tárolt indexeket
irattározza, az érintettek kérésére kiadja.
3. A tudományos dékánhelyettes állásfoglalás-kérésére a Doktori Iskola Tanácsa az
idegen-nyelvű szervezett doktori képzésre vonatkozóan az alábbi kereteket szabta meg:
1. A külföldi hallgatók idegen nyelvű doktori képzésre pályázhatnak a beiratkozási
időszak előtt. A pályázat elfogadásáról a Doktori Iskola Tanácsa dönt.
2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó személyes adatait
• a pályázó szakmai-tudományos tevékenységének leírását
• a kutatás témavázlatát
• munkatervét
• a hallgató három éves egyéni tanrendjét, melyben a Karon idegen nyelven oktatott
tárgyak és egyéni felkészüléssel teljesíthető vizsgák szerepelhetnek. A tanrendben
szerepelnie kell az első évet lezáró alapszigorlat-tárgynak is.
• a témavezető és a tanszékvezető írásbeli támogató nyilatkozata
3. A beiratkozást követő 1 éven belül a hallgatónak le kell tennie a
tudományterülethez tartozó – a nappali képzési követelmények szerinti –
alapszigorlatok (Épületszerkezettan, Szilárdságtan, Építészettörténet) egyikét. A
lehetséges alapszigorlatok körét a DI Tanácsa később bővítheti.
4. Az alapszigorlat egyszer ismételhető (a fenti időhatáron belül), sikertelensége
esetén a hallgató jogviszonya megszűnik. A vizsgáztatásban a hallgató
témavezetője, egyéni vizsgáira felkészítő tanára nem vehet részt. A 3 tagú
vizsgabizottságot a témavezető és a tanszékvezető javaslata alapján a DI tanácsa
jelöli ki.
5. Az idegen nyelvű képzésben az a kari oktató pályázhat témavezetésre, akinek az
irányítása mellett már legalább egy nappali tagozatos doktorandusz hallgató PhD
fokozatot szerzett.
6. Az idegen-nyelvű szervezett doktori képzés szabályzatának záradékában
szerepelnie kell annak, hogy a hallgató által fizetett oktatási díj a tandíjat
tartalmazza, nem garantálja a sikeres doktori fokozatszerzést.
összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

