BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
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Doktori Iskola Tanácsa

JEGYZŐKÖNYV
az Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa
2004. március 3-i üléséről

Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Az ülés kezdete: 17.00 óra
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint, összesen 8 + 1 fő (titkár)
Kimentette magát: Dr Meggyesi Tamás
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. 6 tárgyfelvételi kérelem
érkezett be, közülük 3 más kar (Építőmérnöki Kar) doktorandusz (2) ill. nappali
tagozatos (1) tárgyaira vonatkozott, ezek egyértelműen felvehetők. 1-1 kérelem
vonatkozott Építészmérnöki kari kötelező ill. választható tárgyra, de ez a két hallgató
más egyetemet, ill Kart végzett. Egy hallgató korábban kihagyott, azóta a doktori iskola
tárgyai között megszűnt tantárgyai helyett kérte mostani kötelező tárgyak elfogadását.
A Bizottság a tárgyfelvételeket egyhangúan jóváhagyja. A DLA hallgatók által
benyújtott kérvények ügyében a Bizottság nem foglal állást.
2.
Kottmayer Tibor levelező doktorandusz kérvényét Dr. Zöld András terjeszti
elő. Nevezett hallgató évekkel ezelőtt nyert felvételt a képzésre, de még érdemben nem
kezdte azt el. Kéri a Bizottságot, hogy tanulmányainak folytatását engedélyezze. A
Bizottság a kérvényt jóváhagyja.
3.
A Doktori Iskola vezetője a doktoranduszok felvételi ügyével kapcsolatban
bejelenti, hogy az Épületszerkezettan Tanszékre azért nem került az utóbbi időben
doktorandusz, mert nem történt doktori védés sem. Tavalyig 18 doktoranduszt vettek fel
oda, de egy sem végzett. Ez ügyben Dr. Domokos Gábor és Dr. Vörös Ferenc között
levélváltásra került sor. Az Épületszerkezettan Tanszék részéről jelen lévő Dr. Petró
Bálint javasolja, hogy ezt a problémát az érintett feleknek szóban kell megbeszélnie.
Dr. Domokos Gábor szerint a Doktori Iskola Tanácsa az a fórum, amelynek határozatot
kell hoznia, olyant, amely egyfelől bünteti az Épületszerkezettan Tanszéket, másrészt
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pedig motiválja.
Dr. Dulácska Endre teszi fel a kérdést, hogy mi lehet az oka, hogy nem születnek
értekezések. Dr. Petró Bálint szerint az ok egyfelől az, hogy olyanokat vettek fel, akik
nem is akartak doktorit csinálni, csak még három évet tanulni, másfelől az egzisztencia
alapítás, a munka vette el az idejüket a kutatástól.
Dr. Vámossy Ferenc kiemeli, hogy a műszaki működés, az innovatív
megoldások létrehozása is alkotás. Ezek építészeti szaklapokban publikálhatók is. Az
alkotások bemutatásából, tézisekbe való összefoglalásából is születhet értekezés.
Armuth Miklós is műszaki alkotásai alapján szerzett doktori fokozatot.
Dr. Domokos Gábor kiemeli, hogy keményen érinti a Kart a doktori védések
alacsony száma, 12 év alatt csak kb. 10 védés történt (a doktori iskolát végzettek közül).
Tavaly csak két-két PhD-s ill. DLA-s hallgatót lehetett felvenni. Az Épületszerkezettan
Tanszéken PhD és DLA fokozatot is szerezhetnének.
Dr. Dulácska Endre javasolja, hogy kaphasson pl. oktatási időbeli kedvezményt,
aki doktorálni készül. Dr. Petró Bálint szerint volt erre is példa a Tanszékükön.
Dr. Dulácska Endre kiemeli, hogy a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken
heti órerendi elfoglaltság a doktoranduszok és a témavezetőik számára is, amikor is a
doktoranduszok előadásokat tartanak, 50%-ban angolul. Korábban ezek tanszéki
értekezleteken zajlottak, de az nem volt hatékony. Dr. Istvánfi Gyula hozzáteszi, hogy
az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken a doktoranduszok az MTA
Építészettörténeti és Elméleti Bizottsága előtt tartanak egy-egy bemutatkozó előadást.
Dr. Petró Bálint javasolja egységes kari metodika bevezetését a doktoranduszok
kutatómunkájának osztályzására. Dr. Domokos Gábor indítványozza, hogy ezekre a
kérdésekre következő alkalommal térjen majd vissza a Doktori Iskola Tanácsa.
4.
Dr. Vámossy Ferenc a Karon kívüli előadók díjazását veti fel. Mivel a doktori
iskolának nincs saját költségvetése, ezért egyetemen belül nem indokolt óradíj fizetése.
Külső előadók esetében a dékánhelyettes dönt.
5.
Dr. Zöld András beszámol róla, hogy 18 idegennyelvű cikk gyűlt össze a kari
Bulletinbe, így ez újra kiadhatóvá vált.
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

