BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Csonka Pál Doktori Iskola
Tisztelt Témavezető!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Csonka Pál Doktori Iskola 2022. évi felvételi eljárása – a korábbi
gyakorlatnak megfelelően – az alábbiak szerint történik:
- A témahirdetés-javaslatok adatlapon történő leadási határideje 2022. január 27. (csütörtök) 12:00.
Kérjük, hogy a javaslatot elektronikusan a DI titkárának e-mail címére (Fehér Krisztina,
feher.krisztina@epk.bme.hu), valamint papír alapon aláírva, egy eredeti példányban a tudományos
adminisztrációra (Béldi Anna, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, Bp. 1111 Műegyetem rkp.
3 K. ép. 261, munkanapokon 10-12 óra között) szíveskedjenek benyújtani.
- A témahirdetési adatlap letölthető a Doktori Iskola honlapjáról.
- Egy témavezető több témát is meghirdethet, és egy hallgató több témára is jelentkezhet.
- A témákat előzetes anonim minősítés alapján a DIT bírálja el, majd az elfogadott témák – a bírálat
eredményével – felkerülnek a Doktori Iskola honlapjára. Az akkreditált témahirdetések a témavezető
kérésére a meghirdetést követő két évig változatlan formában továbbra is meghirdetésre kerülhetnek.
- Friss témavezetők esetében a DIT az első hallgató abszolutóriumának megszerzése után, akár PhD
folyamatindítás előtt is engedélyezheti a témavezető számára újabb hallgató fogadását, amennyiben
a témavezető publikációs tevékenysége folyamatos, és a téma meghirdetését megelőző 5 év
tudományos közleményeinek mutatói meghaladják a doktori iskola fokozatszerzéshez előírt
publikációs követelményeit. Ezt a DIT az MTMT adatbázisba feltöltött tételek szerint vizsgálja. Ezen
témavezetőknél a harmadik hallgató felvételére legalább egy témavezetett hallgató folyamatindítása
után van lehetőség.
- Egy témavezető egyszerre négy hallgató témavezetését láthatja el, a témavezetés a PhD
folyamatindításig tart az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács határozata szerint.
A MAB folyamatosan ellenőrzi a doktori iskolák Országos Doktori Tanács adatbázisába feltöltött
adatait, ezért kérjük, személyes adatlapját január végéig frissítse a doktori.hu adatbázisban.
Kérjük, tájékoztassa kollégáit is.
Budapest, 2021. november 19.
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