BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsa
2013. március 6.-i üléséről
Hely: az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Könyvtára
Az ülés kezdete: 15.30 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 7+1 fő
1. Szendrei Zsolt kérelmet nyújtott be a Doktori Iskola Tanácsához konferencia-részvétele
támogatására. A DIT korábban ilyen támogatást nem nyújtott, 2013 évre egyelőre nincs
költségvetése így a kérelmet nem tudja támogatni.
2. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a tagokat, hogy egy együttműködési megállapodás
tervezetet juttatott el hozzá Dr. Mályusz Levente tudományos dékán-helyettes.
(Együttműködési Megállapodás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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Szervezéstudományok Doktori Iskolája között.) A jelenlévők az együttműködés
koncepcióját jónak gondolják, de tekintettel arra, hogy külső témavezetés másképp is
lehetséges, a szerződés aláírását nem támogatták.
3. A Doktori Iskola Tanácsa kiírja a 2013/14 tanévre a felvételi eljárást a BME Doktori és
Habilitációs Szabályzat (13.§) szerint. A hirdetményt honlapján teszi közzé és elküldi az
érintett kari tanszékeknek.
Miután a Tanács jelenlévő tagjainak létszáma elérte a határozatképességet, az alábbi
ügyeket tárgyalták:
4. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a tagokat a „TÁMOP-Tehetség” pályázatról. A tagok
nyílt szavazással egyhangúan elfogadták a pályázati költségvetés javasolt módosítását,
melynek célja a források lehetőség szerinti maradéktalan felhasználása.

5. 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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Az építészetelmélet története 1.
Épületek tűzvédelme
CAAD és Építész informatika
Részletképzés és kompozíció 2.
Képzők képzése
Történeti szerkezetek helyreállítása
Történeti anyagok helyreállítása és
fenntartása
Épületdiagnosztika, auditálás
Épületfizika 2.

tárgyat oktató intézmény

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar –
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-20110075 program
BME Építészmérnöki Kar –
Műemléki Szakmérnöki Képzés
BME Építészmérnöki Kar –
Épületenergetikusi Szakmérnöki
Képzés

A Doktori Iskola Tanácsa az Antal Zsuzsanna által kérvényezett tárgyak doktori
képzésben való választható tárgyként való elismerését nem támogatta. A többi
tárgyfelvételi kérelmet egyhangúan támogatta a Bizottság. 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.
Marótzy Katalin távozott az ülésről.
6. A Doktori Iskola Tanácsának felhívására 14 téma-akkreditációs javaslat érkezett be.
Egy témahirdetési javaslatot tevő kolléga anyaga nem került bírálatra, tekintettel arra,
hogy a kolléga a BME Doktori és Habilitációs Szabályzatában foglaltaknak nem tesz
eleget. „A témavezetőnek a doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzésétől számítva legalább
két év szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.” DHSz 10§(4)
Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a Bizottságot, hogy a többi anyagot 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:
Greschik Gyula: Filmszerkezetek csillapításának modellezése
Marótzy Katalin: Építészeti pályázatok a historizmusban
Várkonyi Péter: Ütközéseknek kitett merev testek stabilitási kérdései
Támogatják az alábbi témahirdetéseket:
Hegyi Dezső: Műszaki textíliák tönkremeneteli feltételének vizsgálata
Kissfazekas Kornélia: Magyar történeti városok morfológiai elemzése
Lehetőség szerint támogatják az alábbi témahirdetéseket:
Mezős Tamás: A Magyar Királyi Honvédség építkezései 1868-1918; 1922-1945
Vidovszky István: Épületek fenntartásával járó éves átlagköltségek elemzése eltérő
karbantartási-felújítási szokások esetén
A DIT korábbi döntései szerint újra meghirdetésre kerül az alábbi téma:
Domokos Gábor: Kavicsok morfológiája (kiemelten támogatva)
A DIT vezetője levélben fogja tájékoztatni az érintetteket a Bizottság döntéséről és a
témahirdetésükre érkezett bírálatról.

Melléklet: Felvételi hirdetmény
A jegyzőkönyvet összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője
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FELVÉTELI HIRDETMÉNY A CSONKA PÁL DOKTORI ISKOLA PHD
KÉPZÉSÉRE
A Csonka Pál Doktori Iskola – 2013. március 6.-i ülésének határozata alapján – felvételt hirdet az
idén végző vagy már okleveles szakemberek számára PhD képzésére.
A doktori képzésre való felvétel általános feltételei a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (8.
fejezet, 13. §(2)) szerint:
a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi oklevél (az
oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni);
b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább középfokú, államilag elismert “C” típusú
nyelvvizsgával (vagy ezzel egyenértékű vizsgával) igazolt ismerete;
c) a szakmai terület átfogó ismerete;
d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti tervpályázati munka,
konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel).

Felvételre jelentkezni 2013. május 31.-ig a tudományos adminisztrációra (K épület II. em. 61.)
leadott dokumentumokkal, a Doktori Iskola honlapján meghirdetett témákra lehet.
A jelentkezéshez beadandó:
- kitöltött, aláírt jelentkezési lap (letölthető a Doktori Iskola honlapjáról,
http://www.szt.bme.hu/index.php/hu/oktatas/csonka-pal )
- a megpályázott téma egy példányának, a jelentkező által aláírt példánya (letölthető a Doktori Iskola honlapjáról)
- rövid szakmai önéletrajz
- egyetemi oklevél másolata (a 2012/13 tanév tavaszi félévében diplomázók a felvételi beszélgetés időpontjában
igazolhatják eredményüket)
- az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai (TDK, oklevelek, publikációk, …)
- két, saját névre megcímzett, felbélyegzett boríték
- az eljárási díj befizetését igazoló készpénz-befizetési szelvény (igényelhető a tudományos adminisztráción)

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért legalább 3 tagú Felvételi Bizottság
felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával
kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi szakmai tevékenységéről, nyelvismeretéről. Az előzetes
pontozás és a beszélgetés alapján a Felvételi Bizottság tájékoztatja a Doktori Iskola Tanácsát
véleményéről. Ez alapján a Doktori Iskola Tanácsa javaslatot tesz a dékánnak a felvételre. (A
pontozás számítása megtalálható a Doktori Iskola honlapján.)
A felvételi elbeszélgetés időpontjáról, majd eredményéről a jelentkezőket postai úton értesítjük.
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

