BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsának
2014. december 10.-i üléséről
Az ülés helyszíne: az Építészmérnöki Kar Építészettörténet Tanszék könyvtára
Az ülés kezdete: 16.00 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 7+1 fő
A DI Tanácsa napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. Témahirdetés
A DIT tagjai megtárgyalták a korábbi évek témahirdetési gyakorlatát, és egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozták. A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa
felhívást tesz közzé témahirdetési javaslatok beküldésére a korábbi gyakorlat szerint:
- a témahirdetés javaslatokat adatlapon kéri be az Iskola a témavezetőktől 2015.
február 16-ig
- egy témavezető több témát is meghirdethet és egy hallgató több témára is
jelentkezhet
- a korábbi gyakorlatot követve első témavezetés esetén egy témavezetőhöz egy
hallgató vehető fel, a doktorandusz végzése után van lehetőség egy újabb hallgató
felvételére az adott témavezetőhöz
- a témákat a DIT anonim véleményezés után bírálja el, majd az elfogadott témák – a
bírálat eredményével - felkerülnek a Doktori Iskola honlapjára - a téma-javaslatok
minősítésével
- az adatlapokat és a felhívást a DIT elküldi az érintett tanszékvezetők és az Iskola
témavezetői részére
- korábban elfogadott témahirdetéseket, ha arra nem vett fel az Iskola hallgatót, a DI
– ha a témavezető kéri - az elfogadás után két évig, azonos minősítéssel teszi közzé
- az adatlap kérdéseinek megváltoztatása nem megengedett, a szabálytalan
adatlapokat a DIT elutasítja
2. Nemzetközileg/angol nyelven is meghirdethető témák
A jelenlegi minősítési szintek:
- kiemelten támogatott témahirdetések
- támogatott témahirdetések
- lehetőség szerint támogatott témahirdetések
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A Doktori Iskola Tanácsa a kiemelten támogatott témahirdetések csoportján belül
egyhangú támogatással egy új kategória létrehozásáról döntött: az erős nemzetközi
beágyazottságú, magas színvonalúnak ítélt témák meghirdetését javasolja angol
nyelven is, külföldi hallgatók felvételének megkönnyítése érdekében.
3. Publikációs pályázat hallgatóknak
A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa pályázatot ír ki hallgatói számára – a Doktori
Iskola anyagi keretének terhére -, hogy magas szintű publikációs tevékenységüket
díjazza. A pályázat kiírása és határideje a mellékletben található.

4. Neptun rendszer
A Doktori Iskola Tanácsa döntött arról, hogy az iskola adminisztrációjának
megkönnyítése érdekében 2014/15. tanév II. félévétől bevezeti a Neptun rendszer
általános használatát. Az egységes elektronikus adminisztráció lehetővé teszi az
egyetem egyéb meghirdetett tantárgyainak hivatalos felvételét, ami eddig csak
részben valósulhatott meg, és a hallgatók számára is megkönnyíti eddigi
eredményeik átláthatóságát.
Az átállás bizonyos változtatásokat von maga után a tanulmányi rend tekintetében,
az alábbiak megváltoztatásáról döntött (egyhangúlag) a Doktori Iskola Tanácsa:
- az abszolutórium egyik feltétele a képzés három éve alatt minimum 16
kreditpont megszerzésének legalább 8 db szabadon választható tárgy
teljesítésével (korábban a szabadon választható tárgyak kreditszáma 2
kreditpontban volt maximálva – ez az egységes Neptun rendszeren belül nem
lehetséges, ezért szükséges a szabadon választható tantárgyak minimális
számának rögzítése)
- a tudományos kutatómunka az első négy félévben 14 kreditpontot, ötödikhatodik félévben 20 kreditpont ér. Az abszolutórium pontozásakor ezek a
kreditszámok a kapott jeggyel kerülnek arányosításra.
A hallgatók tárgyfelvétele 2014/15. tanév II. félévétől a graduális képzésben
megszokotthoz hasonlóan, elektronikus úton, a tárgyfelvételi időszakban zajlik, tehát
a hallgatók saját hatáskörben jelentkeznek a tárgyakra legkésőbb a regisztrációs hét
folyamán. Ennek megfelelően a tárgyfelvételi kérelmeket elbíráló doktori ülés a
regisztrációs hét előtt esedékes, a kérvények leadási határideje pedig ezt megelőzően.
A hallgatók erről az eddig megszokott módon minden félévben értesítést kapnak.
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A tárgyfelvétel megkönnyítése érdekében 2014/15. tanév II. félévétől csak azokat a
tantárgyakat kell félév elején külön kérvényezni, amiket addig még nem
engedélyezett a DIT. A már engedélyezett tantárgyakat tartalmazó lista elérhető lesz
a doktori iskola honlapján – ez segítséget nyújt az elsőéves hallgatók számára is, akik
számára a tanév ütemezéséból fakadóan az első őszi félévükben nincs lehetőségük
tantárgy felvételének kérelmezésére. A DIT a magas színvonalú oktatás fenntartása
érdekében a korábban már engedélyezett tantárgyakat is időnként ellenőrzi.
5. Passzív félév
A Doktori Iskola Tanácsa egyhangú szavazással döntött arról, hogy a Csonka Pál
Doktori Iskola Működési Szabályzata egészüljön ki a BME Működési Szabályzatának
megfelelően a passzív félévek maximálásával illetve a hallgatói jogviszony
megszűnésével kapcsolatban. Eszerint a doktoranduszi hallgatói jogviszony a
hallgató kérésére szüneteltethető, de a passzív félévek száma összességében nem
haladhatja meg a képzési idő felét (6 féléves képzési idő esetén tehát a 3 félévet).
Passzív félév alatt a hallgató nem jogosult hallgatói juttatásokra (ösztöndíjra,
kollégiumi férőhelyre, diákigazolvány érvényesítésére).
A doktorandusz hallgatói jogviszonya automatikusan megszűnik, ha passzív
féléveinek száma meghaladná a Működési Szabályzatban meghatározott
maximumot.

A jegyzőkönyvet összeállította:
Kóródy Anna
a Doktori Iskola titkára

Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője
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Hallgatói publikációs pályázat
Csonka Pál Doktori Iskola

A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa pályázatot ír ki hallgatói számára – a Doktori
Iskola anyagi keretének terhére -, hogy magas szintű publikációs tevékenységüket
díjazza.
Pályázni az adott szemeszterben megjelent/megjelenésre elfogadott, lektorált
folyóiratban megjelenő publikációval/publikációkkal lehet.
Beadandó:
- önéletrajz
- teljes publikációs jegyzék
- a pályázati feltételeknek megfelelő cikk(ek) pontos megnevezése
- ezen cikk(ek) másolata (megjelenés előtt befogadó nyilatkozattal)
Az elnyerhető összeg fél évre maximum havi 30eFt, melyet a hallgatók ösztöndíjkiegészítés formájában kapnak meg a következő szemeszterben.
Beadási határidő: 2015. január 30.
A kért dokumentumokat elektronikus formában a Doktori Iskola titkárának (Kóródy
Anna, korody@eik.bme.hu), papír alapon archiválási célból pedig a Tudományos
Adminisztráción (Béldi Anna, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék) kell leadni.
A beadott pályázatokról a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa tematikus
csoportonkénti bírálat után dönt.
A bírálat folyamán különböző súllyal értékelik a
- magyar nyelvű,
- hazai megjelenésű idegen nyelvű,
- külföldi megjelenésű idegen nyelvű,
- „Web of Science” vagy „Scopus” adatbázisban indexált folyóiratban megjelent
tudományos közleményeket.
A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa várhatóan a következő években is meghirdeti a
publikációs pályázatot. Egy közleménnyel csak egy alkalommal lehet pályázni.
Budapest, 2014. december 10.
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője
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