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A Bizottság a napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalja:  
 
 
1.  A választható tantárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott. 
A kérelmeket Gyetvainé dr. Balogh Ágnes terjeszti elő. 13 tárgyfelvételi kérelem 
érkezett be, közülük 8 más kar (Építőmérnöki Kar, ELTE TTK) doktorandusz tárgyaira 
vonatkozott, ezek egyértelműen felvehetők. 3 kérelem vonatkozott Építészmérnöki kari 
választható tárgyra, megjelölve, hogy nappali tagozatosként a hallgató a tárgyat még 
nem hallgatta; egy hallgató, aki más egyetemet végzett, Építészmérnöki kari kötelező 
tárgyat kívánt felvenni. A Bizottság a tárgyfelvételeket egyhangúan jóváhagyta. Egy 
kérvényt DLA hallgató nyújtott be, ebben  a Bizottság nem foglalt állást. 
 
 
2.  A Doktori Iskola vezetője bejelenti, hogy elkészült a Doktori Iskola honlapja. 
Címe:  http://www.szt.bme.hu/doktori/index.htm . A honlapot Vigh Attila PhD hallgató 
készítette el. Javasolja, hogy a végzett PhD-sek adatai (név, értekezés címe, szigorlati 
tárgyak, bizottsági tagok, opponensek, stb.) is kerüljenek fel rá. 
 
 
3.  A Doktori Iskola vezetője bejelenti, hogy szükségessé fog válni az angol nyelvű 
PhD képzés bevezetése. Javaslatot tesz ennek feltétel- és követelményrendszerének 
kidolgozására. Dr. Domokos Gábor javasolja, hogy csak az a témavezető vállalhasson 
(a tanszékvezetője hozzájárulásával) angol nyelvű doktoranduszt, akinek már van 
végzett magyar nyelvű PhD-s hallgatója, valamint hogy az első év alatt az angol nyelvű 
hallgató essen át egy alkalmasságát minősítő (Qualifying exam) vizsgán.  
 Dr. Kollár László szerint felvételi jellegű vizsgára van szükség, melyhez 
felkészítő, angol nyelvű tárgyakat kell felkínálnia a Doktori Iskolának. Dr. Zöld András 
kiemeli, hogy az angol nyelvű PhD hallgatók fogadásának a személyi és tárgyi 
feltételeit kell megteremteni, hiányolja az angol nyelvű PhD tárgyakat. Szerinte a felvett 
PhD hallgatótól az első év 8-9. hónapjában kell egy kompendiumot kérni a kutatási 



témájáról, ez és egy kijelölt vizsga lehet a továbblépés feltétele. A vizsgának (elutasítás 
esetén) végleges hatályúnak kell lennie. Dr. Domokos Gábor javasolja, hogy a vizsga 
követelményeként minden szakterületen meg kell jelölni néhány egyetemi szintű 
könyvet, amiből a jelölt a vizsgát leteheti. Ezzel a Doktori Iskola Tanácsa egyetért. 
 Dr. Kollár László évi egy-két előre kijelölt vizsgaidőpont kitűzését javasolja, 
amikor 4 alaptárgyból három kiválasztásával lemérhető, hogy a jelölt tudása megfelel-e 
az építészmérnöki diplomának. Dr. Domokos Gábor szerint egy angol nyelvű kurzust is 
meg kell hirdetni a kijelölt tárgyból.  
 
 
4.  A rektorhelyettesek levelét Dr. Zöld András terjeszti elő. A tantárgyak, 
egyetemek közötti átjárhatósággal kapcsolatban kiemeli, hogy ez nálunk a választható 
tárgyak rendszerével megvalósult.  
 A Bizottság megvitatja, hogy a doktoranduszok képzésére fordított idő hogyan 
számítandó be a témavezető oktatási terhelésébe. Heti 3-4 órás terhelést fogad el a 
Bizottság, melyről Dr. Domokos Gábor a dékánt levélben tájékoztatja. 
 A doktoranduszok heti 6 kontakt órát meg nem haladó terhelésére vonatkozóan a 
Bizottság válasza az, hogy ezt a tanszékek betartják, illetve a doktori eredményeket fel 
nem mutató tanszékeknél az ösztöndíjak elosztásánál figyelembe veszik az 
eredményességet. 
 
 
18.00 órakor dr. Domokos Gábor az ülést bezárja.  
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította:  
Gyetvainé dr. Balogh Ágnes,  
a Doktori Iskola titkára 
 
       Dr. Domokos Gábor 
              a Doktori Iskola vezetője 
 
 
 

 
 
 

      
 

 
 
 
 


