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JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsa
2012. október 3.-i üléséről
Hely: az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Könyvtára
Az ülés kezdete: 13.00 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 8+1 fő
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. A választható tárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott, a választható
tárgyak felvételét – két kérelem kivételével - a témavezetők támogatták. A kérelmek
tartalmazták a tárgy pontos adatait (oktató intézmény, Neptun kód, tárgyelőadó neve és
tudományos fokozata).
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A Doktori Iskola Tanácsa minden tárgy teljesítését nyílt szavazással, egyhangúan
támogatta, avval a kitétellel, hogy a „Szakmai-tudományos írásgyakorlat (academic writing)” a
nyelvi kurzusokhoz hasonlóan – kreditérték nélkül - ne szakmai választható tárgyként

kerüljön a leckekönyvbe. 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. Dr. Domokos Gábor bejelentette, hogy a BMe kutatói pályázaton 3. díjat nyert Szabó
Tímea és nyilvános megjelenést Wettstein Domonkos. A DIT tagjai gratuláltak a
témavezetőknek.
3. Arlinda Sheqiri elektronikus levélben megkereste az Építészmérnöki Kar dékáni
hivatalát avval a kéréssel, hogy kutatási témáját kari posztgraduális képzés keretei között
dolgozhassa fel. A DIT áttekintette a pályázatot és úgy ítélte meg, hogy a téma az
Urbanisztika Tanszék DLA kutatásaihoz illeszkedhetne, az anyagot Dr. Domokos Gábor
átadta Dr. Meggyesi Tamásnak további szakmai vizsgálatra, elektronikusan továbbítja azt
a DLA Iskola titkárának Szabó Leventének.
4. Dr. Domokos Gábor felkérte a DIT tagjait, hogy tegyenek javaslatot neves külföldi
professzorok meghívására a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új tehetséggondozó programok és

kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben projekt által biztosított pénzügyi keret
terhére, a projekt kutatási terve szerinti témákban.
Dr. Kontra Jenő pozsonyi Dr. Sajtos István zürichi professzorok meghívására tett
javaslatot. Dr. Domokos Gábor felkérte a tagokat, hogy javaslataikat – az elhangzottakat is
- közelítő költségszámítással kiegészítve október 15-ig írásban juttassák el hozzá, hogy a
DIT következő ülésén döntés születhessen.
A jegyzőkönyvet összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára

Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

