BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Doktori Iskola Tanácsa

JEGYZŐKÖNYV
Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa
2006. október 11-i üléséről
Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Az ülés kezdete: 17.00 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint, összesen 4+1fő
Kimentette magát: Dr. Klafszky Emil, Dr. Kollár László, Dr. Meggyesi Tamás, Dr. Petró
Bálint
A Bizottság az alábbi ügyet tárgyalta:
1. A PhD tantárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott. A kérelmeket
Marótzy Katalin terjesztette elő. A következő hat tárgyfelvételi kérelem érkezett be
választható tárgyak felvételére, a témavezetők minden esetben támogatták a kérelmeket:
kérvényező

tárgy

tárgyat oktató kar

Egeresi Márta

Áramlástan

Tóth Krisztina
Pém Attila

Számítógéppel segített
szerkezettervezés 1.
Teljesítménymenedzsment

Árva Péter

Szemcsés anyagok mikromechanikája

Vajk Rita

A beton struktúrájának és
tulajdonságainak összefüggése
Matematikai statisztika

Gépészmérnöki Kar, nappali
képzés
Építészmérnöki Kar,
választható tárgy
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Építőmérnöki Kar Doktori
Iskola - Szerkezetépítő program
Építőmérnöki Kar Doktori
Iskola - Szerkezetépítő program
Villamosmérnöki
és
Informatikai Kar Doktori Iskola,
Villamosmérnöki és Műszaki
Informatikai Szak

A Bizottság a tárgyfelvételeket egyhangúan jóváhagyta, a hallgatók 2 kredit értékkel
választható tárgyként teljesíthetik a fentieket. Az engedélyezett választható tárgyak
kibővült listája a Bizottság támogatásával felkerül a Csonka Pál Doktori Iskola honlapjára.
(www. szt.bme.hu/doktisk)
2. A Doktori Iskola Tanácsa tárgyalta a doktoranduszok oktatási tevékenységével
kapcsolatos terhelési és díjazási problémákat, majd a következő határozatot hozta:
A doktoranduszok oktatásban való részvétele a doktori képzés integráns része.
1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. I. 10

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

Tanszékvezetőjük és témaveztőjük által felügyelt oktatási tevékenységüket a Doktori
Iskolában az „Építészmérnöki ismeretek oktatása” című tárgy keretében végezhetik a
doktoráns hallgatók. A doktori képzés keretein belül oktatási tevékenységük minimum 2,
maximum 4 kontaktóra kiméretű lehet, az oktatáshoz hozzátartozik a kapcsolódó
adminisztratív és egyéb tevékenységek ellátása is. A tárgy teljesítését az indexben
tanszékvezetőjük aláírásával igazolja, a teljes féléves oktatási tevékenység figyelembe
vételével maximum 6 kredit értékkel. A heti 4 kontaktórán felüli oktatást a doktoráns
hallgatók csak díjazás ellenében láthatják el.
3. Tekintettel a törvényi és egyetemi szintű szabályzatok változására a Doktori Iskola az
alábbi javaslatot fogalmazta meg: Amennyiben az egyetemi szabályozás térítési
kötelezettséget ír elő a doktoráns hallgatók számára, az ez alóli mentességet a tanszékek
javaslata alapján a dékán adhassa meg.
4. A korábbi évek tapasztalatai és a hosszabb távon várható doktorandusz-létszám
figyelembe vételével a Doktori Iskola Tanácsa módosította kötelező tárgyainak körét. A
2006/2007 tanév tavaszi félévétől kezdve félévenként egy kötelező tárgyat indít mindkét
szakiránya számára, az alábbiak szerint.

2006/07 tavasz
2007/08 ősz
2007/08 tavasz
2008/09 ősz

Tárgy:
Informatika
Kutatásmódszertan
Épületszerkezet történet
Tudományelmélet, tudománytörténet

Előadó:
Dr. Peredy József
Dr. Domokos Gábor
Dr. Harasta Miklós
Dr. Fehér Márta

A korábbi gyakorlat szerint a tárgyak a továbbiakban is kétéves ciklusokban követik
egymást, minden félévben 4 kredit értékkel. A korábban kötelezőként szereplő tárgyakat –
melyek a Kar Mesterképzésének keretében a továbbiakban is kötelezőként szerepelnek – a
hallgatók választható tárgyként 2 kredit értékkel teljesíthetik. Az egyéb választható
tárgyak felvételére vonatkozó szabályok nem változnak.
A jegyzőkönyvet összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára

Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

