BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsa
2014. január 8.-i üléséről
Hely: az Építészmérnöki Kar Építészettörténeti Tanszék könyvtára
Az ülés kezdete: 16.00 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 Doktori Iskola Tanácsát, hogy a MAB felülvizsgálta a
doktori iskolák akkreditációját, és állásfoglalásuk szerint a Csonka Pál Doktori Iskola
megfelel.

2. A DIT tagjai megtárgyalták a korábbi évek témahirdetési gyakorlatát, és egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozták:
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 2014. február
14-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 egy 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 az érintett tanszékvezetők és az Iskola
témavezetői 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
- az adatlap kérdéseinek megváltoztatása nem megengedett, a szabálytalan adatlapokat a
DIT elutasítja

3. A DIT tagjai megtárgyalták a korábbi évekből a hallgatói hozott pontok, és a
témavezetői pontok számításának gyakorlatát, majd egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozták:
A hallgatói pontok számítása a korábbi gyakorlat szerint a szakmai, tudományos diákköri
teljesítmény, diplomajegy, nyelvismeret alapján történik.
0,5 pont
1 pont
x pont
1 pont
0,5 pont
0,5 pont
1 pont
1 pont

második (harmadik) nyelvből középfokú nyelvvizsgákra
felsőfokú nyelvvizsgákra
publikációkra, a PhD eljárásban szokásos pontok szerint, értéke maximum 5
TDK részvétel
TDK díj
OTDK díj
a doktori témával kapcsolatosan szerzett másod/szakmérnöki diploma
témához kapcsolódó szakmai tevékenység, demonstrátori munka

A témavezetői pontot az adott témavezető eddigi eredményessége – végzettek, folyamatot
indítottak, abszolutóriumot szerzettek száma – szerint alakul. A témavezetői pont a
korábbi gyakorlat szerint a következő algoritmus szerint kalkulálható, értéke minimum
0,1, maximum 1.
t= 0,5+0,2m+0,15n+0,1o+0,05p-0,1q, ahol
m
témavezetőnél fokozatot szerzett nappali és levelező hallgatók száma (beadott
disszertáció beszámításával)
n
témavezetőnél egyéni felkészüléssel fokozatot szerzettek száma
o
témavezetőnél PhD folyamatot elindítottak száma
p
témavezetőnél abszolutóriumot szerzettek száma
q
eredménytelen hallgatók száma (a három évnél rövidebb hosszúságú hallgatói
jogviszonnyal rendelkezők nélkül)

A jegyzőkönyvet összeállította:
Kóródy Anna
a Doktori Iskola titkára

Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

