BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsa
2012. április 18.-i üléséről
Hely: az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Könyvtára
Az ülés kezdete: 14.00 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 9+1 fő
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. A Doktori Iskola Tanácsának felhívására 5 téma-akreditációs javaslat érkezett be.
A DIT 2012. március 7-i döntése értelmében egy témahirdetési javaslatot a Bizottság kizárt
a bírálati eljárásból. Az EHBDT 2012. február 2.-án hozott döntése nyomán született 2012.
március 7.-i DIT döntés nyomán egy témavezető két téma-javaslatát nem lehetett
bíráltatni, a témavezetőhöz az idei felvételi eljárásban még nem vehető fel új hallgató.
Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a Bizottságot, hogy a többi anyagot egy témacsoportban
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 témánként, titkosan szavaztak a témák elfogadásáról és értékeléséről.
A Dr. Sajtos István által benyújtott témahirdetésről folyó szavazáson Dr. Domokos Gábor
és Dr. Kollár László tartózkodtak, Dr. Sajtos István nem volt jelen az ülésen. 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 témahirdetést:
Sajtos István: Falazott boltozatok, mint húzószilárdság nélküli héjszerkezetek, statikája
Feltételekkel támogatják az alábbi témahirdetést:
Fülöp Zsuzsa: Épületszerkezetek energetikai minőségét befolyásoló anyagjellemzők

összefüggései
A DIT korábbi döntései szerint újra meghirdetésre kerülnek az alábbi témák:
Domokos Gábor: Kavicsok morfológiája (kiemelten támogatva)
Mezős Tamás: Római kori romterületek értelmezésének és bemutatásának a lehetőségei,
feltételei és fennmaradásuk biztosítása (kiemelten támogatva)
Várkonyi Péter: Ütközéseknek kitett merev testek stabilitási kérdései (kiemelten
támogatva)
A DIT vezetője levélben tájékoztatja az érintetteket a Bizottság döntéséről és a
témahirdetésükre érkezett bírálatról.
2. 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, a felvételi eljárás rendjén nem változtat.
A DIT vezetője javaslatot tett a Felvételi Bizottság összetételére, melyet a tagok egyhangú,
nyílt szavazással elfogadtak, a szavazáson Kollár László tartózkodott. A 2012/13-as
felvételi eljárás Felvételi Bizottságának elnöke Dr. Kollár László, tagjai Osztroluczky
Miklós és Winkler Gábor.
3. A doktorjelölti ösztöndíjpályázatot a DIT vezetője az egyetemi hirdetmény megjelenése
után teszi közzé a Doktori Iskola honlapján és küldi el az érintett tanszékeknek.
4. A Doktori Iskola Tanácsa egy hangú nyílt szavazással támogatta, hogy következő
ülésén kerüljön napirendre a BME PA nyilvánosan elérhető adatai szerint vizsgálva a
„Kutatóegyetemi TÁMOP” pályázat keretében végzett kari kutatási munka.
A jegyzőkönyvet összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

