DLA JELENTKEZÉSI LAP 2017
– TOVÁBBÉPÍTÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS
SZEMÉLYES ADATOK
NÉV:
SZÜLETÉSI NÉV:
ANYJA NEVE:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ÁLLANDÓ LAKCÍM:
LEVELEZÉSI CÍM:
TELEFONSZÁM:
E-MAIL CÍM:
ÁLLAMPOLGÁRSÁG:
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁM:

A JELENTKEZÉS HELYE
FOGADÓ TANSZÉK:
TÉMAVEZETŐ NEVE:
TÉMAVEZETŐ VÉLEMÉNYE:

DÁTUM, ALÁÍRÁS:

1/6

TANSZÉKVEZETŐ NEVE:
TANSZÉKVEZETŐ VÉLEMÉNYE:

DÁTUM, ALÁÍRÁS:
Amennyiben a jelentkező pontszáma nem éri el a 10 pontot, akkor a tanszék nem támogathatja a jelentkezést.

01. NYELVISMERET (a nyelvvizsga bizonyítványt kérjük mellékelni)

max. 10p

Alapfeltétel a középfokú angol nyelvvizsga. Ezen felül minden alapfokú nyelvvizsga 2 pont, minden középfokú
3 pont, minden felsőfokú 6 pontot, az angol felsőfok 3 pontot ér. [nyelv, nyelvvizsga típusa, megszerzés dátuma, pont]
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:

02. DIPLOMATERV, DÍJAK (diploma másolatot kérjük mellékelni)

max. 15p

Alapfeltétel a legalább jó minősítésű oklevél (2 évig veendő figyelembe). Az 5-ös diplomaterv 3 pont, a Hauszmann díj,
a MÉK-MÉSZ diplomadíj, valamint a Pro Progressio Alapítvány diplomaterv ösztöndíja 5 pont, a Junior Príma díj 7 pont.
DIPLOMATERV TÉMÁJA:
DIPLOMATERV JEGYE:
DIPLOMADÍJAK:
JUNIOR PRÍMA DÍJ:
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03. TANULMÁNYOK (posztgrad. képzések dip. másolatait kérjük mellékelni) max. 15p
Graduális képzés: Komplex tervezés 1, 2 tárgyakban az 5-ös végosztályzat átlag 1 pont, a legjobb négy tervezési
tárgy 5-ös átlaga 1 pont, a sikeresen teljesített legalább féléves Erasmus ösztöndíj ugyancsak 1 pontot ér.
Posztgraduális képzés: Építészeti témájú szakmérnök-képzésen szerzett diploma 3p., Mesteriskola elvégzése 3p., az
építész MSc/MA diplomán felüli szakirányú MSc/MA diploma 5p. Külföldön szerzett szakirányú posztgrad. diploma 7p.

GRADUÁLIS KÉPZÉS

PONT

Komplex1 és Komplex 2 tárgyak jegyei:
Legjobb 4 tervezési tárgy és jegyei:
1.:
2.:
3.:
4.:
Erasmus ösztöndíjak [intézmény, név]:
1.:
2.:

POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS

PONT

Építészeti témájú szakmérnöki képzésen szerzett diploma [név, intézmény, év]:

MÉSZ Mesteriskola [évfolyam]:

Építész MSc/MA diplomán felüli szakirányú MSc/MA diploma [név, intézmény, év]:

Külföldön szerzett szakirányú posztgraduális diploma [név, intézmény, év]:
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04. TUDOMÁNYOS / MŰVÉSZETI DIÁKKÖRI MUNKÁK

max. 15p

Bármely TDK vagy MDK résztvétel 1 pont, kari díj vagy elismerés 3 pont, egyetemi díj 5 pont, országos diákköri díj
vagy elismerés 7 pont. Az oklevél másolatát kérjük mellékelni. [év, munka neve, elért eredmény, szerzőtársak]
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:

05. TERVPÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL

max. 15p

Csak az a nemzetközi, vagy országos, nyílt, építészeti tervpályázat vehető figyelembe, amelyen a jelentkező igazoltan,
legalább 1/3 szerzőségi arányban társtervezőként vett részt. A tervpályázaton való indulás 1 pont, a megvétel vagy
kiemelt megvétel 3 pont, a tervpályázaton elnyert díj 5 pont, első díj 8 pont. Nemzetközi pályázat esetében a pontértékek duplán számítanak. A zárójelentést és a vezető tervező vagy a társtervezők igazolását kérjük mellékelni.
Hallgatói pályázatok nem vehetők figyelembe. [munka neve, év, díj]

1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:
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06. SZAKMAI ÉS OKTATÁSI GYAKORLAT

max. 10p

Alapfeltétel 2 év igazolt tervezőirodai gyakorlat, amiért nem jár pont. E felett minden további igazolt eltöltött év 1 p.
Meghívott egyetemi oktatóként, vagy kutatóként végzett munkáért félévenként 1 pont jár, függetlenül a tantárgyak,
kutatási projektek számától. A munkaadói, tanszékvezetői igazolásokat kérjük mellékelni. [év, feladatkör, intézmény]
TERVEZŐIRODAI MUNKA

PONT

1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:

OKTATÓI, KUTATÓI TEVÉKENYSÉG

PONT

1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:
9.:
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07. PUBLIKÁCIÓ

max. 10p

A publikáció építőművészeti témájú tanulmányok, cikkek önállóan vagy társ-szerzőségben való megírását és közreadását, illetve építészeti alkotásokat vagy azok terveit bemutató nyilvános közzétételt jelent. A pontértékek a HBDT:
“
A habilitáció minimumkövetelményei építőművészeti területen” című irányelve 4.4. pontja alapján határozandók meg.
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/740-habil_epitesz_uj_20140901tol.pdf [év, publikáció megnevezése]
Tudományos könyv: Külföldön/Mo.-on megjelent teljes könyv publikálatlan anyagból 20/10 pont, teljes könyv publikált
anyagból 12/6 pont, könyvrész, könyvfejezet 8/4 pont, szerkesztett könyvben cikk 5/3 pont, könyv szerkesztése 3/2 p.
Nyomtatott (vagy elektronikus formában közzétett) egyetemi jegyzet: Idegen/magyar nyelven, elektronikus
formában 3/2 pont, nyomtatásban 2/1 pont
Folyóiratcikkek (nyomtatott vagy elektronikus): Külföldön/Mo-on megjelent idegen nyelvű, lektorált 6/4 pont,
magyar nyelvű, lektorált 2 pont, Külföldön/Mo-on megjelent idegen nyelvű, nem lektorált 3/2 pont, magyar nyelvű
nem lektorált 1 pont,
Konferencia kiadványban cikk nyomtatásban, vagy CD-n (legalább 4 oldalas): Nemzetközi részvételű, idegen
nyelvű, lektorált/nem lektorált előadás 4/2 pont, helyi részvételű, idegen nyelvű, lektorált/nem lektorált előadás
2/1 pont, magyar nyelvű előadás 1 pont
Recenzió: Más szerző művének a pályázó által írt kinyomtatott értékelése 1 pont
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:

ÖSSZPONTSZÁM [1-7. rész]:

NYILATKOZAT
Alulírott nyilatkozom, hogy a jelenkezési lapon felsorolt adatok igazolhatóan helytállóak!
A tervpályázatokról, publikációkról szakmai és oktatási gyakorlatról szóló igazolásokat és a diploma másolatát
kérjük mellékelni! A jelentkezési lapot és mellékelteit kérjük digitálisan a következő e-mail címekre elküldeni:
marton@dmbmuterem.hu és szabo.l@kozep.bme.hu

DÁTUM, ALÁÍRÁS:
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