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Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 15.30 h 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 6+1 fő 
 
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 
 
1. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a bizottságot, hogy Peredy József professzor úr a 
továbbiakban nem tudja vállalni az „Informatika” kötelező tárgy megtartását a 
doktorandusz hallgatók részére, méltatta a professzor úr érdemeit a tárgy 
elindításában. A DI vezetője javaslatot tett rá, hogy a tárgyat a jövőben Dr. Sipos 
András és Dr. Várkonyi Péter tartsa, ismertette a tervezett tematikát, melyet a tagok 
megvitattak. A javaslatot a DIT egyhangúan elfogadta. 
A tárgyról a DIT a tavaszi félév végén tájékoztatást kér az előadóktól. 
 
2. Témahirdetések a 2010/11 tanévre 
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 2011 
február 28-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 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 témahirdetési felhívást a DIT egyhangúan elfogadta, a felhívást kiküldi az érintett 
tanszékvezetőknek és az Iskola témavezetőinek. 
 



3. Dr. Kalmár Miklós levélben tájékoztatta a Doktori Iskola vezetőjét, hogy a DIT 
korábbi határozatához képest – mely azt tartalmazta, hogy Bun Zoltán doktorjelölti 
ösztöndíját a Csonka Pál Doktori Iskola saját keretéből finanszírozza -, az összeget az 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék nem kapta meg. Leveléhez mellékelte a 
gazdasági dékánhelyettes úr e témában született levelének másolatát. 
A Csonka Pál Doktori Iskola vezetője, tekintettel arra, hogy az Iskolát hivatalosan 
senki nem értesítette a kari vezetés részéről a kifizetés nehézségeiről, levélben fog 
tájékoztatást kérni. 
 
4. Dr. Domokos Gábor javaslatot tett – az előző ülésen elfogadottak értelmében – 
hallgatói publikációs pályázat kiírására a Doktori Iskola költségvetésének terhére. A 
tagok megvitatták a javaslatot és egyhangúan támogatták a javaslatot. (A kiírás a 
jegyzőkönyv mellékletében.) A pályázat meghirdetésére a Doktori Iskola pénzügyi 
keretének felhasználhatóságáról kapott tájékoztatás után kerül sor. 
 
Melléklet: 
Hallgatói publikációs pályázati felhívás 
 
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, hogy magas 
szintű publikációs tevékenységüket és konferencia részvételüket díjazza: 
 
Pályázni 2010 évben megjelent, vagy megjelenésre elfogadott publikációval, és 2010-
ben elhangzott konferencia-előadással lehet.  
 
a) tudományos közleménnyel való pályázás 
 
Beadandó: 
- CV 
- publikációs jegyzék 
- cikk másolata (megjelenés előtt befogadó nyilatkozattal) 
 
Az elnyerhető összeg maximum 100eFt. 
 
a) konferencia-előadással való pályázás 
 
Beadandó: 
- CV 
- publikációs jegyzék 
- előadás vázlata 
- igazolás a konferencia-részvételről (program másolata, megjelent abstract másolata, 
konferencia szervezőjének igazolása, …) 
 
Az elnyerhető összeg maximum 50eFt. 
 
Beadási határidő: 2011. február 15. (a tudományos adminisztrációra) 
 
A beadott pályázatokról a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa anonim bírálat után 
dönt a 2010/11 tanév tavaszi féléve folyamán. 
 
2010. december 2. 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 

 


