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A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:

1. A választható tárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott, a választható
tárgyak felvételét a témavezetők támogatták. A kérelmek tartalmazták a tárgy pontos
adatait (oktató intézmény, Neptun kód, tárgyelőadó neve és tudományos fokozata).
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Katalin
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Közigazgatási ismeretek
Településtörténet
Rehabilitációs adatelemzés
(Biostatisztika)
A MATLAB programozása
Bifurkációk
Lineáris algebra numerikus módszerei
Méretezés szeizmikus terhekre
Liturgika II.
Az újkori magyar és egyetemes
művészet speciális kérdései II.
Egyház és társadalom a kora újkori
Magyarországon
Speciális kollégium – az
építészettörténet kutatásának forrásai
és módszerei a XVIII. – XIX. század
építészetében
Előadás az újkor témaköréből
Kultúraszociológia
Vállalati pénzügyek 2.
Energiatudatos építészet
Műszaki megbízhatóság
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A Doktori Iskola Tanácsa minden tárgyfelvételi kérelmet egyhangúan támogatott. Az új és
korábban akkreditált választható tárgyak a hallgatók számára tájékoztató jelleggel
felkerülnek a Doktori Iskola honlapjára, de a továbbiakban is minden tárgyfelvételkor újra
kérelmezendőek.

2. Baku Eszter, Garay Márton, Józsa Anna, Martin Pilsitz, Róka-Madarász Lívia, Wettstein
Domonkos doktoranduszok kérelmet nyújtottak be a Doktori Iskola Tanácsához, hogy az
általuk választható tárgyként felvett – a Mesteriskola keretein belül meghirdetett – kurzus
tanulmányi kirándulásának költségeit a Csonka Pál Doktori Iskola a Mesteriskolához
hasonlóan támogassa. A Doktori Iskola Tanácsa, mivel nem rendelkezik pénz-források
felett, az utazást nem tudja támogatni.

3. A Doktori Iskola Tanácsa a korábbi ülésén tárgyalt ösztöndíj-pályázatot sem tudja kiírni
anyagi forrás hiányában.

4. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a tagokat, hogy az Építészmérnöki Kar dékánjától
Becker Gábor professzor úrtól azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy a doktorjelölti
ösztöndíj fedezetére az Egyetem címzett keretet különített el. A Doktori Iskola vezetője
tájékozódni fog az egyetemi határozat pontos feltételeiről és a biztosított anyagi forrás
ismeretében a Doktori és Habilitációs Szabályzat 11/A fejezete szerint kiírja a pályázatot.

5. Dr. Domokos Gábor bejelentette, hogy Varga Edit hallgatói jogviszonya megszűnt.

6. A Doktori Iskola Tanácsának felhívására 8 téma-akreditációs javaslat érkezett be. Dr.
Domokos

Gábor

tájékoztatta

a

Bizottságot,

hogy

a

beérkezett

anyagokat

két

témacsoportban két-két anonim bíráló értékelte. A tagok titoktartási nyilatkozatott tettek a
bírálati folyamatra vonatkozóan, megtárgyalták a beérkezett téma-javaslatokat és a
bírálatot, majd a BME DHSZ 12§(5) szerint tartózkodás nélkül, egyhangúan döntöttek a
meghirdethető témákról. A DIT úgy döntött, hogy a témák BME DHSZ 13§(6) szerinti
értékeléséről, a jelentkező hallgatók tájékoztatása érdekében, előzetes információt tesz
közzé, melyben az elfogadott, meghirdetetett témák csoportokba sorolásával jelzi idén is a
felvételi eljárás során érvényesítendő szakmai preferenciát:

Kiemelten támogatják az alábbi témahirdetéseket:
Dr. Benkő Melinda: Kortárs városépítészet a történeti települési tájban
Dr. Hegyi Dezső: Ponyvaszerkezetek nemlineáris vizsgálata
Dr. Mezős Tamás: Római kori romterületek értelmezésének és bemutatásának a
lehetőségei, feltételei és fennmaradásuk biztosítása
Dr. Várkonyi Péter: Ütköztetéseknek kitett merev testek stabilitási kérdései
Támogatják az alábbi témahirdetést:
Dr. Kontra Jenő: Műemlék épületek energetikai rekonstrukciója
Dr. Mezős Tamás: Történeti terek hiteles bemutatásának és használatának dilemmái
szakrális terek használati módja változásának a példáján
Dr. Reith András: Nettó zéró energiás történeti városszövet
Dr. Szabó Julianna: A településfejlesztés komplex fenntarthatósági kritériumai
Dr. Vukoszávlyev Zorán: Regionális kultúrák építészete az ezredfordulón – a kortárs
spanyol építészet
A DIT vezetője levélben fogja tájékoztatni az érintetteket a Bizottság döntéséről és a
témahirdetésükre érkezett bírálatról. Dr. Reith András témahirdetését – tekintettel arra,
hogy a leendő témavezető nem a BME főállású alkalmazottja -, a DIT akkor hirdeti meg
honlapján, ha a DHSz 10§(3) szerinti intézményközi megállapodás másolatát a Doktori
Iskola vezetője kézhez kapja.
A jegyzőkönyvet összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

