FELVÉTELI HIRDETMÉNY A BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT
DLA–KÉPZÉSÉNEK 2018/19–ES TANÉVÉRE.
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A BME Építőművészeti Doktori Iskola a 2+2 éves doktori képzés első két
évében működő, a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapuló tematikus
programot hirdet. A tematikus tanév témája:

GLOKÁLIS ÉPÍTÉSZET
ÚJ TENDENCIÁK ÉS STRATÉGIÁK
A KORTÁRS ÉPÍTÉSZETBEN

V

A mai világméretű, de a mindenkori helyi körülmények között lecsapódó
szociális, környezeti vagy kulturális problémák az építészet, illetve az
építészek részéről is aktív és innovatív válaszokat igényelnek. Akár
a háború sújtotta térségek problémáira, a migráció által felvetett
kérdésekre, a kiéleződő társadalmi egyenlőtlenségekre és a lakáshelyzet
részben ehhez is kapcsolódó feszültségeire, a közösséget kiszolgáló
közterületek minőségére, a köztes használatot vagy lakóközösségeket
érintő önszerveződő kezdeményezésekre vagy a városfejlesztésnek irányt
szabó elgondolások megvitatására gondolunk, az építészekre fontos
szerep hárul, a szokásos megbízói viszonyon túl önálló kezdeményező
vagy mediátor szerepet egyaránt betölthetnek.
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GLOKÁLIS ÉPÍTÉSZET
új tendenciák és stratégiák
a kortárs építészetben

Melyek azok a területek, illetve úttörő vagy példaszerű kezdeményezések,
amelyek a nemzetközi és a hazai színtéren ebbe az irányba mutatnak?
Milyen lehetősége és felelőssége van ezekben a kérdésekben a szakma
képviselőinek, azaz a szakma intézményeinek és az egyes tervezőknek?
Milyen új szemléleti és magatartásformák határozzák meg a szakma
átalakulóban lévő önképét? Vajon az egyéni vagy intézményes
kezdeményezések a sikeresebbek és hatékonyabbak? Hol és hogyan
lehet/érdemes beavatkozni? Az ösztönös segítségnyújtás vagy
a racionális, tudásalapú döntés lehet megfelelő?
Az Építőművészeti Doktori iskola 2018/19-es tematikus évében
e gondolatkörön belül, hazai és külföldi példákon, és azok tapasztalatain is
alapuló kutatási projekteken keresztül szeretne az általánosan is
elemezhető tanulságok mellett releváns, modell-értékű helyzeteket
elemezni, megoldásokat felmutatni.
A Doktori Iskola ebben az aktuális és ugyanakkor tág témakörben várja
a doktoranduszok jelentkezését, akik – másodéves doktorandusz
társaikkal közösen – részt vesznek e témához kapcsolódó kutatásokban,
tervezési projektekben és egy, a szakmai és tágabb közönség
nyilvánossága elé szánt tanulmánykötet elkészítésében. A felvételire egy
olyan, a témavezető által ellenjegyzett rövid motivációs levelet kérünk
a jelentkezőktől, amelyben megfogalmazzák, hogy miben látják a témakör
relevanciáját, s ezen belül milyen kérdéseket tartanak személyesen, akár
alkotóként is fontosnak.

§
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával
a doktori képzés rendszere az ország valamennyi doktori iskolájában
átalakult 2016. szeptember 1-től. A képzési idő az eddigi hat helyett nyolc
félév lett.
A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a képzési és
“
kutatási”, a második a kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik
“
félévet követően, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási
és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát
kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell
nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege
a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs
szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri
400.000 Ft támogatásban részesül. Az ösztöndíjas státuszok száma
korlátozott, a felvételi eredmény ismeretében a Doktori Iskola
önköltséges képzési formát tud biztosítani a jelentkezőknek. Az önköltség
mértéke a 2/2015. (06. 23.) számú Dékáni Utasítás a doktorandusz
“
önköltségtérítés rendjéről” dokumentumban megfogalmazottak szerint
mérsékelhető.
A BME Építőművészeti Doktori Iskola e törvénymódosításban foglalt
tanmenetnek megfelelően a képzés első két tanévében olyan modellkutatásokat kínál, amelyek – az adott tanév témájában való elmélyülésen
túl – elősegítik a doktori képzés komplex vizsgát követő második felének
egyéni témán alapuló kutatását. Valamennyi jelentkezőnek egy adott
tanszékhez kötődő témavezetőt kell választania, aki a teljes képzés során,
de elsősorban a képzés második felében irányítja a doktorandusz
munkáját. Míg az első két évben úgynevezett tematikus évek keretében
folyik majd a munka, addiga 3. és 4., komplex vizsgát követő év az egyéni
kutatás és az értekezés kidolgozásának időszaka, célszerűen a tematikus
évek alatt formálódó kutatási érdeklődés folytatásaként.

A doktori képzésre való felvétel általános feltételek a BME Doktori
és Habilitációs Szabályzat – 8. fejezet, 13. §(2) – szerint:
a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító,
legalább jó minősítésű, 2017. szeptember 1. előtt megszerzett egyetemi
oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított két évig kell
figyelembe venni)
b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek
legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal
egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt ismerete
c) a szakmai terület átfogó ismerete
d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat,
publikáció, építészeti tervpályázati munka, konferenciákon,
tanulmányutakon való részvétel)

§

FELVÉTELRE JELENTKEZNI AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
KÖZÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK TITKÁRSÁGÁRA
(EGYBEN A DOKTORI ISKOLA TITKÁRSÁGÁRA)
KARNER ANIKÓ RÉSZÉRE BEADOTT ANYAGGAL
LEHET 2018. JÚNIUS 20-ÁN, SZERDÁN 12 ÓRÁIG.
A jelentkezéshez beadandó:
— kitöltött jelentkezési lap (letölthető a dla.bme.hu honlapról, a felvétel”
“
menüpont alól) a mellékleteivel (másolatok, igazolások) együtt
összefűzve;
— rövid szakmai önéletrajz és az eddigi szakmai tevékenység
dokumentumainak másolatai portfolió formájában, összefűzve,
és pdf-formátumban digitálisan is;
— a szakmai munkásságot bemutató portfólió kivonataként készülő
egy darab A1-es méretű, álló formátumú, kasírozott portfólió-tabló;
— a tematikus év általános mottójával, témakiírásával kapcsolatos
motivációs levél”, vélemény megfogalmazása (1 db A4 formátumú
“
terjedelemben), a lenti e-mail címekre digitálisan is;
— 8500 Forint eljárási díj befizetésének igazolása (a 10032000-01425279
bankszámlaszámra való előzetes átutalás bizonylatának másolata,
a közlemény rovatba írják bele a jelentkező nevét és azt is, hogy
Építőművészeti DI - 45389-114”);
“
A jelentkezéshez beadandókat digitálisan a következő e-mail címre kérjük
elküldeni: marton@dmbmuterem.hu; szabo.l@kozep.bme.hu
A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért Felvételi
Bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó
szakmai ismereteiről, és egyéni kutatási témájával kapcsolatos
elképzeléseiről illetve eddigi szakmai tevékenységéről. A felvételi
beszélgetésen a jelentkezőnek max. 10 percben kell ismertetnie a
munkásságát, motivációit és a tematikus mottóval kapcsolatos véleményét,
gondolatait.

A NYILVÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS ÉS KIÁLLÍTÁS
2018. JÚLIUS 3-ÁN KEDDEN, 9 ÓRAKOR LESZ A BME
K210 TEREMBEN.
A beadott anyagok előzetes pontozása és a beszélgetés alapján a Felvételi
Bizottság javaslatot tesz az Építészmérnöki Kar Dékánjának a felvételre.
A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket emailen és/vagy postai
úton értesítjük.

Balázs Mihály
az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője
Budapest, 2018. május

További információ a Doktori Iskola titkárságán (egyben a Középülettervezési
Tanszék titkársága) Karner Anikótól kapható, illetve a DLA iskola honlapján
(dla.bme.hu) és az Országos Doktori Tanács weboldalán (doktori.hu/index.
php?menuid =191&di_ID=19) olvasható, valamint emailben érdeklődni lehet
a Doktori Iskola titkárainál is:
Szabó Levente: szabo.l@kozep.bme.hu; Nagy Márton: marton@dmbmuterem.hu

