BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsa
2016. június 29-i üléséről
Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Az ülés kezdete: 14.30 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 5+1 fő
A Tanács az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. A 2016/17. tanév felvételi felhívására 4 jelentkező adott le anyagot, 4 különböző témára
és témavezetőhöz. A Doktori és Habilitációs Szabályzat vonatkozó pontjai és a DIT
határozatai alapján 2016. június 29-én lezajlottak a felvételi meghallgatások, a Felvételi
Bizottság elnöke, Dr. Sajtos István beszámolt a szóbeli eredményéről. A hallgatói hozott
pontok, a témaminősítések és a Felvételi Bizottság által adott pontok alapján a Doktori
Iskola Tanácsa megtárgyalta az Építészmérnöki Kar Dékánjának teendő javaslatot, és az
alábbi felvételi rangsort nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.
A DIT az alábbi jelentkezőket (az alábbi sorrendben) lehetőség szerint államilag
finanszírozott helyre javasolja felvenni:
- Danielisz Dóra
- Mezei Márk
- Kovács Ádám
- Balla Regina
Ösztöndíjra az (új képzéses) államilag finanszírozott helyek Doktori Iskolára jutó
számának függvényében van lehetőség, a kereten kívüli jelentkezőkre vonatkozóan a
Tanács a költségtérítéses helyre való felvételt javasolja.
2. A Doktori Iskola Tanácsa áttekintette azon doktorandusz hallgatók előrehaladását, akik
2016/17. tanévre kérvényt nyújtottak be ösztöndíj meghosszabbítására illetve ösztöndíjas
helyre való átsorolásra vonatkozóan. A Tanács a kifutó képzés ösztöndíjas helyeinek
függvényében az alábbi sorrendben javasolja az ösztöndíj meghosszabbítását illetve az
ösztöndíjas helyre való átsorolást:
- Székely Márton
- Tamási Alexandra
- Kiss Benedek György
Ösztöndíjra a (kifutó képzéses) államilag finanszírozott helyek Doktori Iskolára jutó
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számának függvényében van lehetőség, a kereten kívüli hallgatókra vonatkozóan a Tanács
a tanulmányok költségtérítéses státuszú folytatását javasolja.
3. A választható tárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott, a választható
tárgyak felvételét a témavezetők előzetesen támogatták. A tárgyak adatait és elfogadását
az alábbi táblázat tartalmazza:
Kérvényező

Tárgy

Tárgyat oktató intézmény

Támogatás

Baranyai Tamás

Differenciálgeometria 2

BME TTK Matematika
Intézet (BSc)

kreditponttal

Baranyai Tamás

Projektív geometria

BME TTK Matematika
Intézet (MSc)

kreditponttal

Bélafi Zsófia

Pszichológia

BME GTK

kredit nélkül (a
DIT szociológia
témakörű tárgy
hallgatását
indokoltabbnak
látná)

Bélafi Zsófia

Adatbányászat

BME VIK (Mérnökinformatikus Szak)

kreditponttal

Kelecsényi
Kristóf

Építészettörténet 5. XIX.
század

BME Építészmérnöki Kar

kreditponttal

Kelecsényi
Kristóf

A világ városépítészete

BME Építészmérnöki Kar

kreditponttal

Kiss Benedek
György

Operációkutatás
Gazdaságinformatikusoknak

BME Természettudományi
Kar (MSc)

kreditponttal

Kiss Benedek
György

Épületenergetikai
szimuláció alapjai

BME Építészmérnöki Kar

kreditponttal

Kiss Benedek
György

Optimalizálási modellek

BME Természettudományi
Kar (BSc)

kreditponttal

Tamási
Alexandra

Épületszerkezetek
transzportfolyamatai I.

BME, Építészmérnöki Kar

kreditponttal

Urbán Erzsébet

Műemlékvédelem
gyakorlata I.

BME Műemlékvédelmi
Szakmérnöki Képzés

kreditponttal

Urbán Erzsébet

Történeti korok tervezési
módszerei és szerkezetei II.

BME Műemlékvédelmi
Szakmérnöki Képzés

kreditponttal

Urbán Erzsébet

Magyar művészet a 20-21.
században

ELTE BTK Szabad
bölcsészet (BA)

kreditponttal

4. A Doktori Iskola vezetője tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Képzési Terv és az SzMSz
szabályzatok módosítása szükségessé vált a Doktori Iskola új, négy éves képzési rendjére
való átállása miatt. A tárgyalásra kerülő előzetes javaslatokat áttekintés céljára a DI titkára
előzetesen eljutatta a tagokhoz. A Tanács megvitatta a javaslatokat, ugyanakkor felhívja rá

a figyelmet, hogy a szabályzatok véglegesítése csak a vonatkozó országos illetve egyetemi
doktori szabályzatok véglegesedése után, várhatóan ősszel lesz lehetséges – ezért a június
29-i ülés célja egy előzetes tervezet kidolgozása az új hallgatók tájékoztatására. A
tervezetek még nem tekinthetőek véglegesnek, az Országos Doktori Tanácsa illetve az
EHBDT irányelveivel, valamint a BME Doktori Iskoláinak már meghirdetett
szabályozásaival való összehangolás folyamatos.
A Tanács az alábbi pontokban hozott döntést:
- a komplex vizsga bizottságának összeállítása a DIT feladata;
- a sikertelen komplex vizsga (bármelyik része vagy egésze) csak a következő félév során
ismételhető meg;
- a komplex vizsgára bocsátás feltétele a mintatantervi 120 kreditből minimum 90 kredit
teljesítése, valamint a fokozatindítás új publikációs követelményeinek teljesítése. A DIT
ennek megítélésekor a benyújtott, lektorálás alatt álló cikkeket is figyelembe veszi.
Melléklet:
- a Csonka Pál Doktori Iskola 2016. évi felvételi jegyzőkönyve
- Képzési Terv és SzMSz tervezet
A jegyzőkönyvet összeállította:
Kóródy Anna
a Doktori Iskola titkára
Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

