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A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 

 

1. Dr. Domokos Gábor ismertette a Bazsa György MAB elnök és László János ODT elnök 

doktori Iskoláknak szóló 2010. május 10-i körlevelét mely a www.doktori.hu adatbázissal 

és az új adatok feltöltésével foglalkozik. A Doktori Iskola Tanácsa megállapította, hogy a 

levélben megfogalmazott kívánalmaknak a Csonka Pál Doktori Iskola törzstagjai eleget 

tettek. 

 

2. A Doktori Iskola vezetője ismertette a BMe Kutatói pályázat egyetemi kiírását. A 

Doktori Iskola Tanácsa megtárgyalta a pályázat „Tudományos (művészeti) műhely” kiírását. 

A kari tudományos helyzet és a pályázat lehetőségeinek áttekintése után a DIT úgy 

döntött, hogy – tekintve a várható ismételt kiírást – váltásban egyik alkalommal 

műszakibb, másik alkalommal a humán tudományokhoz közelibb műhely vezetőjét kéri 

fel pályázásra. A DIT azt a határozatot hozta, hogy 2010-ben Dr. Kollár László 

akadémikust és munkatársait kéri fel a pályázásra. 

A DIT a BMe Kutatói pályázat „Hallgatói pályázat” kategóriáját, mely sikeresség esetén 

díjazással is jár, meghirdeti hallgatói körében. 

 

3. A Csonka Pál Doktori Iskola – az egyetemi kiírással összhangban – doktorjelölti 

ösztöndíjat kíván meghirdetni a 2010/11 tanévre. Az Építészmérnöki Kar vezetése arról 

tájékoztatta a Doktori Iskola vezetőjét, hogy a doktorjelölti ösztöndíj költségeit az érintett 



tanszékek viselik, de nem hangzott el megnyugtató megoldás arra az esetre, ha ezt az 

egyes tanszékek nem tudják vállalni. A Doktori Iskola vezetője levélben fogja megkeresni 

az Építészmérnöki Kar dékánját, hogy biztosítékot kérjen az ösztöndíj fedezetére. A 

Doktori Iskola Tanácsa azt a határozatot hozta, hogy az ösztöndíjat a biztosíték megléte 

esetén hirdeti meg a tervezett létszámmal. Ha nem áll rendelkezésre az összeg, akkor a 

kari költségvetésben a Doktori Iskola számára elkülönített összeg terhére 1 fő részére 

hirdeti meg az ösztöndíjat. 

 

4. A Doktori Iskola tanácsa egyhangú szavazással döntött arról, hogy a 2010/11 évi 

felvételi eljárásban a Felvételi Bizottság elnökének Dr. Dunai Lászlót kéri fel, oly módon, 

hogy az elnök a jelentkezési határidő lejárta után a jelentkezők témáinak – 

szakterületeinek - ismeretében kér fel tagokat a Felvételi Bizottságba. A DIT döntése 

szerint a hagyományoknak megfelelően a Felvételi Bizottságba tanácskozási joggal felkéri 

tagnak a Kar tudományos dékánhelyettesét, az egyes jelentkezők meghallgatására a DIT 

meghívja leendő témavezetőjüket és tanszékvezetőjüket. 

A Doktori Iskola egyhangú szavazással azt a határozatot hozta, hogy miután a Felvételi 

Bizottság értékelte a jelentkezőket a DHSz 13§(5) szerint, a DIT a felvételi sorrendre 

vonatkozó döntése – a DHSz 13§(6) – során több szempontot mérlegel, és  ennek során 

többek között egy előzetes, tájékoztató jellegű pontszámításra fog támaszkodni. A döntés 

alapján a DIT javaslatot tesz a dékánnak a felvételre. Az előzetes, tájékoztató pontozásban 

a meghirdetett témák pontértékét (15 és 30 pont között) összeszorozza a jelentkezők 

Felvételi Bizottság által adott pontjaival (60 és 100 pont között). 

 

5. Kazinczy Gyöngyvér a Doktori Iskola Tanácsának 2010. március 24-i határozata szerint 

kiegészítette kérvényét, melyet a DIT így egyhangúan támogatott. 

 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: 
Marótzy Katalin 
a Doktori Iskola titkára 

 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 


