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Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 15.00 h 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 8+1 fő 
 

A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 

1. Dr. Domokos Gábor bemutatta a Doktori Iskola Tanácsának a BME Nyílt Napon 

megtartott doktorandusz-konferencia programját, tájékoztatta a tagokat, hogy a Doktori 

Iskolát előzőleg nem keresték meg a témában. 

 

2. A Csonka Pál Doktori Iskola által meghirdetett „publikációs pályázatra” egy anyag 

érkezett be. Az ügyet Dr. Kollár László terjesztette elő és javaslatot tett a díjazásra, melyet 

a Doktori Iskola Tanácsa egyhangúan elfogadott, Dr. Domokos Gábor tartózkodott. E 

szerint 2012 februárjától Szabó Tímea havi 30 ezer forint összegű ösztöndíj kiegészítést 

kap 6 hónapon keresztül a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új tehetséggondozó programok és 

kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben projekt által biztosított pénzügyi keretből. 

A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa a pályázatot a 2011/12 tanév tavaszi félévében is 

meghirdeti, a pályázati felhívást a félév során többször elküldi hallgatóinak. 

 

3. Dr. Domokos Gábor felhívást intézett a Csonka Pál Doktori Iskola TÁMOP projektjében 

résztvevő témavezetőihez, hogy tegyenek javaslatot külföldi professzorok meghívása. A 

DIT 2011. szeptemberi ülésének határozata szerint az első meghívott Prof. Donatella 

Fiorani a római Sapienza Egyetemről. Dr. Domokos Gábor javaslatot tett, hogy 2012 őszi 

félévében a Csonka Pál Doktori Iskola Prof. Stuart S. Antmant hívja meg a Marylandi 

Egyetemről a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új tehetséggondozó programok és kutatások a 

Műegyetem tudományos műhelyeiben projekt által biztosított pénzügyi keretből. A javaslatot 



a DIT egyhangúan elfogadta. 

 

4. A DIT tagjai megtárgyalták a korábbi évek témahirdetési gyakorlatát, és a „hallgatói 

pontok számítását” majd 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 2012. február 
15-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, a tanszékvezetők és a témavezetők 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 
A DIT a felhívást kiküldi az érintett tanszékvezetőknek és az Iskola témavezetőinek. 

A „hallgatói pontok számítása” a DIT egy tartózkodás melletti egyhangú szavazása 

szerint, nem változik. 

 

5. A Csonka Pál Doktori Iskolát felkérte Dr. Gulsun Saglamer az Istanbul Technical 

University Faculty of Architecture professzora a “WORKSHOP ON DOCTORAL 

EDUCATION IN ARCHITECTURE” programban való részvételre. A Csonka Pál Doktori 

Iskolát Dr. Marótzy Katalin képviselte a workshopon, a DIT tagjainak átadta írásbeli 

beszámolóját. 

 

A jegyzőkönyvet összeállította: 

Marótzy Katalin 

a Doktori Iskola titkára 

 

 

Dr. Domokos Gábor 

a Doktori Iskola vezetője 
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Hallgatói publikációs pályázat 
 
A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa pályázatot ír ki hallgatói számára - a TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009 Doktori iskolai keret terhére -, hogy magas szintű publikációs 
tevékenységüket díjazza.  
 
Pályázni - SCOPUS vagy ASCE vagy SCI vagy ICONDA adatbázisban indexált 
folyóiratban - megjelent, vagy megjelenésre elfogadott publikációval/publikációkkal 
lehet:  
Beadandó:  
- CV  
- teljes publikációs jegyzék  
- a pályázati feltételeknek megfelelő cikkek listája  
- ezen cikkek másolata (megjelenés előtt befogadó nyilatkozattal)  
 
Az elnyerhető összeg fél évre havi maximum 30eFt, melyet a hallgatók ösztöndíj-
kiegészítés formájában kapnak meg az őszi szemeszterben.  
 
Beadási határidő: 2012. június 15. (a tudományos adminisztrációra)  
A beadott pályázatokról a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa tematikus csoportonkénti 
bírálat után dönt.  
 
A bírálat folyamán különböző súllyal értékelik a  
- magyar nyelvű,  
- idegen nyelvű,  
- külföldi megjelenésű, idegen nyelvű tudományos közleményeket.  
 
A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa a következő években is meghirdeti a publikációs 
pályázatot. Egy közleménnyel egy alkalommal lehet pályázni.  
 
2012. január 5.  

 
Dr. Domokos Gábor 

a Doktori Iskola vezetője 


