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1. A képzés helye az oktatási struktúrában

A BME Építészmérnöki Karán háromféle akkreditált képzés működik: a bolognai rendszeren alapuló BSc és az arra  
épülő MSc, valamint MSc szintű osztatlan ötéves képzés. Mindezt kiegészítik a graduális alapokra épülő szakmérnöki  
képzések. A kari doktori képzés az építészeti diszciplina kettős jellegének megfelelően két iskolában folyik, az 
építészet- és építéstudomány területén a Csonka Pál Doktori Iskola készít fel a PhD fokozat elnyerésére, míg az  
építőművészet területén az Építőművészeti Doktori Iskolában szerezhető DLA fokozat.

2. A képzés célja 

 A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja a kulturált, magas színvonalú alkotásokra képes, felelős 
építészek képzése, az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás képességének fejlesztése.  

A képzés hivatása a megfelelő kulturális alapok megteremtése, ezeken az alapokon a személyes kreatív képességek 
kiművelése és mindezek etikus alkalmazása az építészeti tevékenységben. A kulturális megalapozottság elmélyült és  
széleskörű ismereteket, alapos tájékozottságot, a személyes kreatív képességek fejlesztése folyamatos alkotómunkát  
jelent, az etikusság pedig a szolgálatot teljesítő, felelős értelmiségi lét szükségszerű viselkedési formája. Kiemelten 
fontos cél az új típusú környezeti kihívások felismerése, az építészet közösségi vonatkozásainak a gondolkodás 
középpontjába állítása.  

Szűkebb értelmezésben a BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a  
legmagasabb szinten beteljesítő építészek képzése, másrészt a felsőoktatásban az építészképzés oktató-utánpótlásának  
biztosítása.

3. A képzési terület sajátosságai

A tudományos (PhD) és a művészeti (DLA) doktori iskolák képzési területe különböző. A tudományos doktori iskolák 
működésének centrumában általánosan a tudományos kutatás áll, míg a művészeti doktori iskolák hivatása jellemzően a 
kreatív művészi alkotómunka és az ahhoz szorosan kötődő művészeti irányú kutatás. A két terület kutatási  
módszertanában ugyanakkor számos érintkezési pont  fellelhető, amely lehetőséget teremt a PhD és a DLA iskolák 
közötti együttműködésre.



A tudományos és művészeti doktori iskolákban a kutatás jellege is eltérő. A tudományos doktori iskolák kutatási témái 
leggyakrabban valamely szűkebb szakterületre irányulnak, azon belül egy speciális probléma egyre pontosabb  
értelmezésével foglalkoznak. A tudományos kutatómunka akkor sikeres, ha kellően specializálódott és koncentráltan  
fókuszált. A művészeti doktori iskolában a mindig változó tematikájú kreatív alkotómunkát legalkalmasabban a 
szerteágazó, több területet érintő részkutatások segíthetik. A specializáltság helyett a sokoldalúság, az egyetlen téma 
helyett a témák változatossága kívánatos. 

Az Építőművészeti Doktori Iskola tevékenységének középpontjában az építészeti kutatás áll, amely fogalom alatt az 
önálló kreatív építészeti alkotó munkát és az azt támogató reflektív és önreflektív kutatásokat együttesen kell érteni. A 
két kategória külön-külön nem értelmezhető. Ez az alkotói/kutatói attitűd előfeltétele egy belső nézőpont meglétének,  
amely megkülönbözteti az Építőművészeti Doktori Iskola működését bármely más, az építészetet kívülről vizsgáló 
tudományterülettől.

4. A képzés rendje

Az Nftv. rendelkezik arról, hogy a képzési program része a mesterfokozatra épülő doktori épzés, amely a doktori  
fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a művészeti terület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez  
igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési 
és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A két szakasz határán, a negyedik szemesztert követően  
komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt és amelynek sikeressége a 
második szakaszba való továbblépés feltétele. 
A képzési időszakot a TVSZ 88. és 89. § szerint kell szervezni.

5. A képzés négy alapeleme

5.1. Tananyag

A tananyag kötelező és választható tantárgyak rendszeréből épül fel.

Kötelező tárgyak: a doktori iskola saját tárgyai. Az első négy szemesztert párhuzamosan mindig két tantárgy kiséri: a  
minden félévben indított kutatásmódszertan, illetve egy félévenként változó, ún. mozgó tárgy. A képzés második 
szakaszában kötelező tantárgy nincs. 
A kötelező tárgyak körét a DIT évente felülvizsgálhatja és a tematikus év programjához igazíthatja.

Választható tantárgyak: a doktori képzés során a hallgatók az adott félévre meghirdetett kötelező tantárgyak mellett  
választhatják a BME Építészmérnöki Kar vagy bármely más egyetem graduális képzésének tárgyait, vagy valamely  
tudományos/művészeti doktori iskola meghirdetett tantárgyai közül azokat, amelyek a kutatási témában való sikeres 
előrejutásukat segítik és amelyeket a Doktori Iskola Tanácsa (a doktorandusz kérelmére) a tematikus év indításakor  
befogad. Kiemelten ajánlott a Csonka Pál Doktori Iskola tantárgyainak felvétele. 
A választható tantárgyak keretében a hallgatók mind a nyolc félévben felvehetik a doktori iskola saját választható 
tantárgyát a alkotás-kutatást is. Ebben összefoglalhatóak mindazok az alkotó-kutató tevékenységek, melyek a kötelező 
tárgyak teljesítésén felül az adott félévben megtörténtek. Így ennek a tárgynak a keretein belül lehet elismertetni a  
doktori iskolától függetlenül végzett építészeti alkotómunkát, a tervpályázati tevékenységet, a kiállításokon, 
konferenciákon, dokumentált szakmai utakon való részvételt, valamint a publikációs munkát. Minden választható 
tantárgy 4 kredit értékű.

5.2. Irányított oktatás

Az irányított oktatás az építőművészet területén kiemelt jelentőséggel bír. Az építészet közösségi jellege széleskörű  
együttműködési képességet feltételez, melynek egyik gyakorlóterepe a graduális képzésben oktatóként való részvétel.  
Egyrészt a gyakorlatban teszteli a képzésben megtanultakat, másrészt felkészíti a leendő oktatókat hivatásuk 
gyakorlására. A doktorandusz előadói és kommunikációs képességeit egy kijelölt oktató irányítása alatt, előre 
kidolgozott és jól dokumentált oktatási anyag alapján, egyetemi kontakt óra tartásával fejleszti. 
Az oktatási feladatot (tantárgyat) és a hozzárendelt kreditet – a témavezetővel egyeztetve – a témavezető/konzulens  
tanszékének vezetője jelöli ki, teljesítését a kijelölt oktató javaslata alapján a tanszékvezető igazolja. Az irányított  
oktatás első négy félévben kötelező, 6-8 kreditértékű, a második négy félévben 4 kreditértékkel választható. 

5.3. Építészeti kutatás

Ebben a tárgyban összegződik a kreatív művészi gondolat és a kutatómunka eredménye, ez teszi lehetővé az  
építőművészet egyik kiemelkedő képességének, a szintézis megteremtésének érvényesülését. Éppen emiatt az összetett 
jelleg miatt az építészeti kutatás tárgy keretein belül sokféle tevékenységet ismerünk el. Az alkotói/kutatói munka, 
konferencia/workshop részvétel, dokumentált tanulmányút, alkotói műhelyek látogatása , nyári egyetemi képzésen és  



hasonló szakmai programokon való igazolt részvétel értékét kreditpontokkal igazoljuk. E tevékenységen belül 
kreditpontokkal (max.1/3 arányban) ismerjük el a témavezetővel folytatott konzultációt, az arra való felkészülést és az  
ott mutatott aktivitást.
 
Tematikus építészeti kutatás. A képzés első szakaszában az építészeti kutatás a Doktori Iskola által felkínált és előre 
meghirdetett, kettő vagy négy szemeszteren átívelő tematikus év keretében zajlik. A kutatást az egyéni teljesítmények 
felmutatása és a csoportos kutatómunka kettőssége jellemzi. Az építészeti kutatás kötelező, 12 kreditértékű. 

Egyéni építészeti kutatás. A képzés második szakaszában az építészeti kutatás jellemzően egyéni témában folyik, de 
továbbra is lehetőség van arra is, hogy a témavezető által szervezett és irányított, legfeljebb három fős kutatócsoport  
keretében történjen. Utóbbi esetben gondoskodni szükséges az egyéni teljesítmény mérésének lehetőségéről. Az 
építészeti kutatás témáját a témavezető javaslata alapján a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá. Az építészeti kutatás  
kötelező, 23 kreditértékű.

5.4. Publikáció

Az eredmények rendszerezett összefoglalásának közzététele. Az Építőművészeti Doktori Iskolában a publikáció  
mindenek előtt építőművészeti témájú tanulmányok készítését, közreadását és építészeti alkotásokat vagy azok terveit  
bemutató, önállóan vagy társszerzőként jegyzett cikkeket jelenti, így az erősen az építészeti kutatás képzési elemhez 
kötődik.
A publikációs kreditpontok odaítélése kizárólag az MTMT-be bevitt adatok alapján történhet. A pontértékekről a  DIT 
Tanulmányi Bizottság dönt, az "Építőművészeti Doktori Iskola Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács A habilitáció 
minimumkövetelményei építőművészeti területen" című irányelve 4.4. pontja alapján. Az irányelvekben megadott 
pontértékeket a doktori képzésben háromszoros szorzóval kell figyelembe venni. A dokumentum elérhetősége: 
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/740-habil_epitesz_uj_20140901tol.pdf
A publikáció az első és második tanévben kötelezően 2-2 kredit értékű, a képzés második szakaszában 
szemeszterenként 7-7 kreditértékű. 

6. A képzés kredit-követelményei

A doktori képzésben a képzési idő nyolc féléve alatt legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni.  A megszerezhető 
kreditpontok szempontjából a BME TVSZ 177. § irányadó.

képzési és kutatási szakasz kutatási és disszertációs szakasz kr. össz.

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

1. tananyag 10 10 10 10 - - - - 40

2. irányított oktatás 8 6 8 6 - - - - 28

3. építészeti kutatás 12 12 12 12 23 23 23 23 140

4. publikáció - 2 - 2 7 7 7 7 32

kredit összesen 30 30 30 30 30 30 30 30 240

7. Mintatanterv

tantárgy képzési és kutatási szakasz kutatási és disszertációs szakasz köv. 

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

1. tananyag

kutatásmódszertan tárgy 4 4 4 4 - - - - fj

mozgó tárgy 4 4 4 4 - - - - fj

választható tárgy (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) fj

2. irányított oktatás

konzultációs gyakorlat 8 6 8 6 (2) (2) (2) (2) a

3. építészeti kutatás

tematikus építészeti kut. 12 12 12 12 - - - - fj

egyéni építészeti kutatás - - - - 23 23 23 23 fj

http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/740-habil_epitesz_uj_20140901tol.pdf)


4. Publikáció*

(2) 2 (2) 2 7 7 7 7 fj

kredit összesen 28-32 28-32 28-32 28-32 30-36 30-36 30-36 30-36
Jelmagyarázat: félkövér szám=kötelező tárgyak, (zárójeles szám)=választható tárgyak, köv.=követelmények teljesítése: fj=félévközi jegy, a=aláírás
* A publikációs követelmények teljesítése: 

_képzési szakaszban a tematikus évek zárásához igazodhat, azaz tavaszi szemeszterenként minimum: 2 kreditpont kötelező
_disszertációs szakaszban két szemeszterenként 14 -14 kredit kötelező
_a DIT publikációs kreditponttal ismeri el a tematikus évet összefoglaló évkönyvben közzétett egyéni teljesítményeket
_a publikáció félévközi jeggyel értékelendő

8. Képzési és kutatási szakasz

8.1. Tematikus tanévek kötelező tárgyai

Ebben a szakaszban a képzés fő elemeinek keretet ad a tematikus tanévek rendszere, amelyekben meghatározott témák  
rendezik egységbe az alkotó- és kutatómunkát, valamint a kötelező tárgyak egy részét. A tematikus tanév azt jelenti,  
hogy minden tanévnek meghatározott programja van, ami összefoglalható egy rövid mottóban. Ez a program szervezi  
az adott tanév két félévének tanrendi működését. A program mindig valamilyen aktuális építészeti kérdéssel  
kapcsolatos, lehetőleg olyan tágas szellemi és szakmai tartalommal, ami egyben kifejezi a doktori iskola karakteres  
képzési céljait is. A tematikus tanévek rendje és programja az első- és másodéves doktoranduszok képzési formája.     

Tematikus építészeti kutatás. Az első két évben a hallgatók kötelező alkotómunkáját és kutatási témáját az adott 
tematikus tanév programja (mottója) határozza meg. Ennek megfelelően az első és második év alkotási feladata és  
kutatási témája eltérhet egymástól. Így teljesülhet az az igény, hogy az alkotások sokféleségéhez a kutatási területek  
változatossága társuljon. 
Az aktuális program szerint alakulnak a tárgy egyes előadásainak témái, a meghívott előadók személye. Az elmélet és  
gyakorlat   összefüggéseit feltáró előadások, kis-konferenciák mellett lehetőség van kortárs hazai építészek,  
építészirodák bemutatkozására, a kortárs külföldi építészet alkotóinak és alkotásainak megismerésére, a kortárs  
építészet kritikai elemzésére, meghívott építészek által tartott rövid mesterkurzusok megtartására, stb. Lehetőség van a  
tematikához kapcsolódó féléves kreatív alkotómunka végzésére, nyílt konzultációk keretében. A kreatív alkotómunka 
programját mindkét félévben egyéni, vagy csoportos terevzési  feladatok is gazdagíthatják.
 
A doktori iskola minden hallgatója ugyanazzal a feladattal foglalkozik, a feladat kiírása szerint, általában 
csoportmunkában. Célszerűen a tematikus évek két félévének kreatív alkotómunkája összefüggő egységet képez; az  
őszi félévben a munka előkészítése folyik a programalkotással, a tavaszi félévben pedig a részletes kidolgozás. A  
kiscsoportokban készülő kreatív alkotómunkában közreműködnek a doktori iskola témavezetői. A tematikus 
alkotómunka feladatait a Tanulmányi Bizottság  határozza meg és a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá.
A féléves tematikus alkotómunka előrehaladását kis-konferenciák keretében közösen ismertetik a hallgatók és a  
témavezetők. A kiértékelő viták résztvevői a Tanulmányi Bizottság tagjai, továbbá az éppen aktuális kötelező tantárgyak  
felelősei. A féléves munka eredményét a hallgatók és témavezetőik nyilvános zárókonferencián összegzik és mutatják  
be. Munkájukra a hallgatók osztályzatot kapnak, azt a munkában résztvevő témavezető javaslata alapján a Tanulmányi  
Bizottság és a doktori iskola vezetője közösen állapítják meg. A tárgy heti három óra időtartamú, 12 kredit értékű. 

Kutatásmódszertan és Mozgó tárgy. A kutatásmódszertan a képzési időszakot végigkövető alaptárgy, ami a 
módszertani kérdéseket a tematikus év aktuális tartalmáhozigazítva tárgyalja. A Mozgó tárgy egy gyűjtőfogalom, amely 
a következő tantárgyak körét öleli fel: Kultúra és építészet, Vizuális kommunikáció, Környezetpszichológia, Kortárs  
művészertelmélet.  

8.2. Napi órarend, szerda

A mintatantervben meghatározott tartalmakat a graduális képzés óraendjéhez igazodóan a hét egy napjára, szerdára  
szervezzük. A délelőtti program jellemzően a készségfejlesztés, az ismeret- és tudásátadás együttes és arányos  
megjelenéséről szól, a délután pedig az építészeti kutatás és alkotás kreatív szabad légkörében zajlik.

Délelőtt: az építészeti kutatást segítő előadások és gyakorlatok.

09-11 Első témacsoport, a kutatásmódszertan tárgy keretein belül: 
tájékozódás, eligazodás, kutatási technikák, kutatásmódszertan, szövegírás, műfajok, publikáció, kritika, 
ismertetés-beszámoló, tanulmány, kutatási beszámoló
1. A kutatás és írás alapjai, irányok, technikák, műfajok.
2. Építészeti nyelv, szöveg, építészeti kritika, ismertetés, esszé. 
3. Az építészeti gondolkodás, építészetelmélet aktuális irányai, problémái – a tanulmány műfaji sajátosságai,  
követelményei.
4. Építészet és határterületek, művészetelmélet és történet, társadalom- és kultúrtudományok: aktuális 



probléma és diszciplína kiválasztása, a disszertáció mint műfaj.

11-13 Második témacsoport a mozgó tárgy keretein belül: 
megjelenítés, kommunikáció, érvelés, meggyőzés, tárgyalás, prezentáció, didaktika, pedagógia, vizuális 
kultúra, környezetpszichológia 
1. Kommunikáció-prezentáció, csoport, didaktika, pedagógiai alapok, érvelés, meggyőzés, tárgyalás
2. Az építészet kulturális beágyazottsága, közösségi jellege, szolidáris építészet
3. Vizuális kultúra és kommunikáció
4. Környezetpszichológia 

Délután: a tematikus évnek megfelelő aktuális témák.

14-18 Harmadik témacsoport a tematikus építészeti kutatás tárgy keretein belül: 
Egyedi előadások, vendégelőadók, beszélgetések,  műterem-látogatások, oktatók és hallgatók által szervezett  
workshopok, kis-konferenciák. Tervpályázatok, tervbemutatók, közösen szervezett és folytatott beszélgetések,  
látogatások, illetve a tematikus alkotómunkához kapcsolódó nyílt konzultációk. 

8.3. Egy tanév időrendje

Őszi szemeszter 
1. hét Nyitónap, a Doktori Iskola bemutatkozása
2-6. hét Órarend szerint
7. hét Kis-konferencia, egész napos
8-12. hét Órarend szerint
13. hét Zárókonferencia, egész napos

Tavaszi szemeszter
1. hét Nyitónap, közös 
2-6. hét Órarend szerint
7. hét Nyílt nap, közös konzultáció
8-11. hét Órarend szerint
12. hét Zárókonferencia, egész napos
13. hét Tanulmányi kirándulás

9. Komplex vizsga

A negyedik szemesztert követően a hallgatónak komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, 
kutatási előmenetelt és amelynek sikeressége a második szakaszba való továbblépés feltétele. A komplex vizsga szóbeli,  
két részből áll.
A komplex vizsga első, elméleti részében a vizsgázó két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a  
doktori iskola képzési terve tartalmazza.  
A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol  
eddigi építészeti kutatásainak eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó építészeti  
kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. 
A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételeit és a vizsga szabályait a Működési Szabályzat tartalmazza.

10. Kutatási és disszertációs szakasz

A komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével  
vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a  
fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A  
hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. 

A képzés második szakaszában a hallgatók személyes kutatási témát választanak. Ez lehet teljesen önálló új téma, de  
lehet a megelőző két tanév kutatásainak folytatása is. 
A személyes kutatási téma a fokozatszerzésre való felkészülés első lépcsője, ez a kutatás lesz a védéshez kapcsolódó  
értekezés alapja. Ezért előnyös, ha ez a téma valamilyen módon kapcsolódik a leendő mestermunkához, vagy a  
személyes alkotói módszerekhez. 
A személyes kutatási témát a hallgatók az egyéni kutatás tárgy keretében végzik a témavezetőjükkel. Az önálló kutatás 
lényegi  kötelező tárgy, ezért teljesítése aktív félévben szükséges. A követelmények nem-teljesítése a félév  
megtagadásával jár, ösztöndíjas hallgatók esetében ez az ösztöndíj megvonását is jelenti.

Az önálló kutatásban részt vevő doktoranduszok munkáját minden félévben közös konzultációk segítik. A hallgatók 
kutatási munkájukat a félévek végén zárókonferencia formában prezentálják. A nyolcadik félév végén a hallgatók min.  
50.000 karakter terjedelmű beszámolóban rögzítik kutatási eredményeiket, amelyet a doktori védéshez hasonló 



körülmények között prezentálnak. Az egyes kiselőadásokat meghívott opponensek értékelik, de azokhoz hozzászólhat  
minden jelenlévő hallgató és témavezető. A kiselőadásokat a témavezető, az opponensek és a doktori iskola vezetője  
közösen értékelik és osztályozzák.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti  
doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a  
doktori Működési Szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. 
A képzés során, annak bármely szakaszában a hallgatói jogviszony szüneteltetése legfeljebb két félév lehet. 

A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte,  
végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki.

11. Disszertáció és mestermunka 

Az Építőművészeti Doktori Iskola hallgatói az abszolutóriumuk elnyerésétől számított egy éven belül benyújtják 
doktori mesterművüket és építészeti kutatásaikat összefoglaló disszertációjukat. Ennek részletes követelményeit,  
továbbá a doktori eljárás folyamatának szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

12. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Az Építőművészeti Doktori Iskola az MKKR 8. szint művészeti képzési területen folyó képzésekkel kapcsolatos 
követelményei alapján az alábbi fő tanulási eredmények elérését tűzik célul: 

_a képzésekről kilépő hallgatók aktív részesei az építőművészetet művelők körének 
_társadalmi és környezeti érzékenységgel találják meg témáikat 
_a változásokat észlelik, azokra reagálnak; kérdésfelvetéseiket és válaszaikat az egyéni látásmód, felelősség és kritikai  
szemlélet jellemzi
_a kifejezés szabadsága mellett elkötelezettek szakmájuk értékei és normái iránt

Az MKKR 8. képzési szintjéhez tartozó építőművészeti  DLA fokozattal rendelkező építész az alábbi kompetenciákkal  
rendelkezik:

Tudás tekintetében 
_mélyreható ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó valamennyi releváns kutatási módszerről és  
technikáról
_megkülönbözteti az értékes és az irreleváns tudományos és művészeti kutatást, az elméleti és gyakorlati területeken  
egyaránt
_elmélyült ismeretei vannak az építőművészet összefüggéseiről, elméleteiről és az ezeket felépítő fogalmi  
rendszerekről, terminológiáról
_elmélyült ismeretekkel rendelkezik saját kutatási területével összefüggő más művészeti ágak és szakterületek érintkező  
területeiről
_szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a művészeti és kutatási tevékenységéhez kapcsolódó nemzeti és nemzetközi  
kontextusról, amelyben munkája megjelenik
_magas szintű ismeretekkel rendelkezik a társadalmi felelősségvállalás összefüggéseiről és az alkotói magatartás etikai  
vonatkozásairól

Képesség tekintetében
_épes önállóan megtervezni, megvalósítani kutatását, alkalmazza az építőművészet kutatási módszereit és technikáit,  
szakmai fórumokon, illetve oktatói tevékenység során képes közzétenni és interpretálni elért kutatási eredményeit
_képes a z építőművészet területén kutatási problémák felismerésére, azonosítására, megfogalmazására és új  
összefüggések feltárására
_képes fejleszteni az építőművészet elméleteit, technikáit, eszközeit
_képes saját alkotói/kutatói területének magasan specializált információit világosan és adekvátan megosztani a 
különböző célcsoportokkal
_képes elméleti és gyakorlati kutatásának analízisére és a tapasztalatok saját építőművészeti tevékenységébe történő  
integrálására
_az építőművészetet képes magas szinten képviselni a hazai és nemzetközi szakmai közösségben és a társadalmi  
közéletben
_az építőművészettel és azon belül saját építőművészeti tevékenységével kapcsolatosan képes a stratégiai  
gondolkodásra

Attitűd tekintetében
_innovatív módon áll hozzá az alkotói és kutatási technikákhoz, nyitott új művészeti meglátások és összefüggések 
kialakítására



_tudatosan törekszik az alkotótevékenységét elmélyítő és kitágító művészeti és tudományos kontextusok feltárására
_elkötelezett alkotói munkájának, tudásának és alkotói/kutatói eredményeinek átadására az építészképzésben _igénye  
van arra, hogy együttműködő kapcsolatokat építsen ki és tartson fenn a hazai és nemzetközi  kreatív közösség tagjaival
_építőművészeti tevékenysége során felismeri az alkotói és társadalmi lét etikai vonatkozásait és azokat tekintetbe véve  
cselekszik

Autonómia és felelősség tekintetében
_teljes körű alkotói autonómiával végzi építőművészeti tevékenységét, felismeri saját kiaknázatlan szakmai potenciálját
_készen áll építőművészeti projektek kezdeményezésére és teljes szakmai felelősséggel járul hozzá a saját vagy más  
művészeti ágak, tudományterületek képviselőivel közös alkotásokhoz
_nyitottan és felelősségteljesen reagál az építőművészettel kapcsolatos, szakmai közegben és szélesebb társadalmi  
környezetben megfogalmazódó véleményekre, kezdeményezésekre
_képviseli az építőművészetet az ismeretterjesztés különböző fórumain
_elkötelezett a közéletben való aktív részvételre és tudatában van annak, hogy véleményalkotásával együtt  
véleményformáló is
_tisztában van az építőművész szerepéből eredő társadalmi felelősséggel és aktív módon vesz részt a művészeti és  
társadalmi problémák nyilvános megvitatásában.

Jelen Szabályzatot a BME EHBDT 2018.02.22-én megtárgyalta és jóváhagyta, a Szabályzat ezt követően azonnal  
érvénybe lép.

Balázs Mihály DLA
építész, egyetemi tanár
BME Építőművészeti Doktori Iskola vezetője

Mellékletek

1. sz. melléklet _ Tantárgylista

tárgy neve kontakt óra kredit érték tárgyfelelős

Kötelező tantárgyak 
kutatásmódszertan 2 4 Kerékgyártó Béla

Mozgó tárgyak: 
kultúra és építészet 2 4 Balázs Mihály
vizuális kommunikáció 2 4 Somogyi Krisztina
környezetpszichológia 2 4 Dúll Andrea
kortárs művészetelmélet 2 4 Szalai András

konzultációs gyakorlat - 6-8 Szabó Árpád
tematikus építészeti kutatás 6 12 Szabó Levente, ill. témavezető*
egyéni építészeti kutatás - 23 Balázs Mihály
publikáció - 2-7 Vasáros Zsolt ill. témavezető*

Választható tantárgyak
Alkotás-kutatás - 4 Nagy Márton
Külső választható tárgyak - 4 Nagy Márton

*TVSZ 177. § (3)  A doktori képzési program részét képező kutatási tevékenység és publikációs tevékenység félévközi  
jeggyel végződő tantárgy, amelyeknek tantárgyfelelőse a témavezető. A félévközi jegyet a témavezető állapítja meg. 

2. sz. melléklet_tantárgy leírások

Ez a képzési terv a 2013. szeptemberében akkreditált tantárgyak alapján lett összeállítva.


