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Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 16.30 h 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 9+1 fő 
 
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 

 

1. A Csonka Pál Doktori Iskola által meghirdetett „publikációs pályázatra” két anyag 

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

a Doktori Iskola Tanácsa nyílt szavazással, egyhangúan elfogadott. E szerint 2011 

szeptemberétől Szabó Tímea 30.000, Baku Eszter 15.000 Ft ösztöndíj kiegészítést kap 4 

hónapon keresztül az Építészmérnöki Kar költségvetése által biztosított pénzügyi 

keretből. 

A DIT a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 pályázati keret terhére ismételten meghirdeti a 

pályázatot hallgatói részére. 

 

2. A DIT korábbi ülésein elhangzottak szerint, a kari keret terhére a DIT külföldi neves 

egyetemek professzorait kívánja meghívni egy-egy rövid doktorandusz-kurzus 

megtartására. Az első meghívottra Dr. Krahling János tett javaslatot, melyet a Doktori 

Iskola Tanácsa nyílt szavazással, egyhangúan elfogadott. E szerint a Csonka Pál Doktori 

Iskola meghívja az őszi szemeszterben Prof. Donatella Fioranit a római Sapienza 

egyetemről. Dr. Domokos Gábor felkérte Dr. Krähling Jánost, hogy vegye fel a kapcsolatot 

a professzor-asszonnyal és egyeztesse a részleteket. 

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 pályázati keret terhére a DI a következő félévekben is 

folytatni kívánja a professzori meghívásokat. Dr. Domokos Gábor felkérte a DIT tagjait, 

hogy tegyenek javaslatot a meghívandók személyére. 

 



3. 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. Dr. Domokos Gábor 

javaslatot tett rá, hogy a Csonka Pál Doktori Iskolát Dr. Marótzy Katalin képviselje a 

workshopon, a kiutazás költségeit a kari keretből finanszírozza a DI. A javaslatot a DIT 

egyhangúan elfogadta. A téma tárgyalásának idejére Dr. Marótzy Katalin távozott az 

ülésről. 

 

4. A kari költségvetés által biztosított 1.000.000 Ftból megmaradó kisebb összegből a DIT 

doktorandusz hallgatóinak publikációs költségeit kívánja támogatni. A hallgatók 

megjelent, vagy közlésre elfogadott publikációik költségeinek finanszírozását kérhetik. Dr. 

Domokos Gábor – az érintettséget figyelembe véve – a kérelmek elbírálására a DIT egy-

egy tagját kéri majd fel. Az adminisztratív feltételek tisztázása után a DIT értesíti 

hallgatóit. 

 

5. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a tagokat, hogy a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új 

tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben projekt 

szeptember 1.-én elindult. Dr. Domokos Gábor Dr. Kollár Lászlót, Dr. Krähling Jánost, Dr. 

Meggyesi Tamást kérte fel a projekt október 7-én megrendezésre kerülő „Kick off 

meeting”-jén való részvételre. 

 

6. A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 terhére a tavaszi félévtől lehetőség lesz hallgatók 

konferencia-részvételének támogatására. A kérvények bírálatára és a kifizetés módjára Dr. 

Domokos Gábor tett javaslatot, melyet a Doktori Iskola Tanácsa nyílt szavazással, 

egyhangúan elfogadott. E szerint a hallgatók – előadásuk hivatalos befogadása után – 

kérhetik konferencia-részvételük támogatását alkalmanként maximum 100.000 Ft 

összeghatárig. A támogatás úti- és szállás-költségre, illetve részvételi díjra kérhető. A 

kérvények elbírálására a DIT eseti bizottságot jelöl majd ki, hogy a kifizetés 

gördülékenyen menjen. 

 

7. A Doktori Iskola vezetője megkapta az egyetemi Tudománymetriai Albizottság 

vitaanyagát a karok tudománymetriai méréséről. A kapcsolódó dokumentumokat a DI 



vezetője azonnal továbbította a DIT tagjainak, akik az ülésen kifejtették véleményüket a 

témával kapcsolatban. A DIT nem tartja szerencsésnek a munkaanyagban megfogalmazott 

megközelítést, koncepcionálisan nem ért vele egyet. Javasolja a kari vezetésnek, hogy a 

témában a Kar a Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács véleményét is kérje ki. 

Dr. Domokos Gábor felkérte a DIT tagjait, hogy saját szakterületüket figyelembe véve 

küldjék el részére azon intézmények listáját – és hozzá kapcsolódóan az értékelési 

szempontokat – amelyekkel a tudománymetriai összehasonlítást el lehet végezni. 

 

8. Dr. Domokos Gábor megkérte a DIT tagjait, hogy az Országos Doktori Tanács 

adatbázisában (www.doktori.hu) profiljukat félévente frissítsék, hogy az esetleges MAB 

ellenőrzések során rendelkezésre álljanak az információk. 

 
Melléklet: pályázati kiírás 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: 
Marótzy Katalin 
a Doktori Iskola titkára 
 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 

http://www.doktori.hu/
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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 a tavaszi szemeszterben. 
 
Beadási határidő: 2011. december 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. 
 
2011. szeptember 8. 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 

 
 


