DLA-FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS MENETE
Az alábbiakban összefoglaljuk a DLA-fokozatszerzési eljárás főbb állomásait és feltételeit. Lényeges, hogy az alábbiak csupán
kivonatát képezik a BME Doktori és Habilitációs Szabályzatában (DHSZ, http://doktori.bme.hu/BME_DHSZ_2013_jun_24.pdf) ill. a
BME Építőművészeti Doktori Iskola Működési Szabályzatában a fokozatszerzés folyamatára vonatkozóan megfogalmazott
feltételeknek, ill. a szigorlati tárgyakat a Doktori Iskola honlapjáról (www.dla.bme.hu) elérhető táblázatnak!
SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉS UTÁN
EGYÉNI FELKÉSZÜLÉSSEL
Általános feltételek a – HBDT-nek címzett – fokozatindítási kérelemhez:
- MSc/MA egyetemi oklevél (külföldi esetén honosított)
- min. 5 éves önálló építészeti munkásság dokumentálása (ebbe beleszámít az igazolt gyakorlati munka mellett a DLA-képzés, a
Mesteriskola és a Vándoriskola is)
- angol középfokú („B2” szintű, komplex, államilag elismert) nyelvvizsga megléte
További feltétel:
További feltétel:
- A fokozatindítási kérelem benyújtását megelőzően bármikor benyújtható
- DLA-abszolutórium (5 évnél nem régebbi!)

felvételi kérelem a HBDT-nek címezve, ún. egyéni munkaprogram és
témavezető megnevezése. A felkészülési időről a HBDT dönt (24-36
hónap). A felkészülőnek fél évenként beszámolási kötelezettsége van. Nem
kell egyéni munkaprogramot/témavezető megnevezést benyújtania annak a
pályázónak, akinek művészi teljesítményét Pro Architektúra-, vagy Yblvagy Kossuth-díjjal ismerték el (ezen esetekben az elismerések másolatait
kell csatolni), illetve 2014. január 1-e előtt benyújtott kérelmek esetén sem.
- Szakmailag elismert életművel vagy jelentős építészeti, belsőépítészeti
munkássággal rendelkezik vagy folyamatos építészeti, belsőépítészeti
munkássága mellett legalább 10 éves építész-oktatói múlttal rendelkezik
vagy a szervezett képzés keretében abszolutóriummal lezárta tanulmányait,
de az abszolutórium megszerzése óta több, mint 5 év telt el a doktori eljárás
megindítása nélkül.

Általánosan beadandó dokumentumok a DLA-fokozat megszerzésére irányuló kérelemhez (általánosan 2 példányban, A4-es,
egyetlen kötetbe összefűzött módon, tartalomjegyzékkel):

-

Eredeti példányban aláírt kérelem a fokozat megszerzésére irányuló folyamat megindításához a BME Építőművészeti Doktori Iskola
Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa (HBDT) részére címezve. A kérelemben szerepeljen a kérelmező neve, címe, telefonszáma,
állampolgársága, születési adatai, anyja neve, oklevelének száma, munkahelye, nyelvismerete (a nyelvvizsgák sorszámával) és
valamennyi beadott melléklet tételes felsorolása.

-

az egyetemi oklevél (MSc vagy MA) másolata
angol középfokú („B2” szintű, komplex, államilag elismert) nyelvvizsga másolata
szakmai életrajz, részletes műjegyzék ill. publikációs lista
nyilatkozatok a BME DHSZ 10. fej. 16. par. (6) a) és b) pontja szerint
az eljárási díj befizetésének igazolása
kérelem a szigorlati tárgyakról (1 főtárgy és 2 melléktárgy)
a másik idegen nyelvtudás igazolása francia, holland, német, olasz, orosz vagy spanyol („B1” szintű, komplex, államilag elismert)
nyelvvizsga biz., vagy sikeresen letett nyelvi szigorlat másolata, vagy kérelem ezek későbbi bemutatásáról, vagy kérelem az egyik
szigorlati tárgy valamelyik nyelven történő letételére

-

-

-

portfolió az önálló építészeti munkásság bemutatásáról (tartalmaznia kell min. 1 db, legalább 1/3-os társszerzőséggel tervezett és
megépült épületet, épületrész vagy belsőépítészeti alkotást, és összesen max. 12 elemből állhat), a mesterműnek szánt munka kiemelt,
részletesebb bemutatása
társszerzőség esetén a társszerző(k) nyilatkozata a %-os megoszlásról
az értekezés és tézisfüzet (5 pld-ban ill. elektronikusan, a BME DHSZ szerinti tartalommal) vagy annak címe és tartalmi vázlata
az értekezés és tézisfüzet beadása esetén mellékelendő a jelölt témavezetőjének tanszékén (munkahelyén) lefolytatott nyilvános, az egyik
nem tanszéki HBDT-tag jelenlétében, 1 tanszéki és egy nem tanszéki bírálattal megtartott tanszéki vita jkv.-e is
témavezető és tanszékvezető támogató nyilatkozata (nem kötelező)

Hiteles másolatnak minősül a kibocsátó által az eredeti okiratról készített, pecséttel és aláírással hitelesített másolat. Az Egyetem által kiadott
dokumentumok esetén az eredeti bemutatása mellett a dékáni hivatal ügyintézője is hitelesítheti a másolatot.

További feltétel: -

További feltétel:
- A fokozatszerzésre egyénileg felkészülő – aki nem vett részt a doktori
képzésben – csak akkor indíthat fokozatszerzési eljárást, ha mesterfokozatot
szerzett, valamint a szigorlat és a nyilvános védés kivételével teljesítette a
fokozatszerzés követelményeit!
- A mestermű csak megépült épület lehet.

A HBDT titkos szavazással egyszerre dönt a portfolióról és a mesterműről ill. a témavázlat (vagy értekezés) elfogadásáról, majd
külön a Szigorlati Bizottság összetételéről. Ha az indítási kérelemmel együtt az értekezés és a tézisfüzet is benyújtásra került, akkor
egyben kijelöli a Bíráló Bizottságot és a 2 opponenst is. Ha nem, akkor a jelöltnek 2 éven belül be kell nyújtania a munkahelyi
vitával támogatott értekezést és tézisfüzetet a HBDT-nek.
A HBDT üléseit évente 2-4 alkalommal tartja.
A pozitív HBDT döntést követően kerül sor a doktori szigorlatra (általában pár hónapon, de max. 2 éven belül).
Az opponenseknek 2 (szorgalmi időszakra eső) hónapjuk van bírálatuk elkészítésére. Pozitív bírálói döntést követő max. 2
(szorgalmi időszakra eső) hónap múlva ki kell tűzni a nyilvános védést. A védés előtt 3 héttel meghirdetendő az időpontja és helye.
A védéssel egybekötve a jelöltnek kiállításon kell bemutatnia munkásságát és mestermunkáját. Az értekezés téziseinek és a
mestermunkának az ismertetésére 25 perc áll a jelölt rendelkezésére, ezt követik az opponenciák, az azokra adott válasz, majd a
nyilvános vita. A védésen a HBDT által felkért Bíráló Bizottság a BME DHSZ szerint értékeli a jelölt teljesítményét, és javaslatot
tesz rögtön a védés után a HBDT számára a fokozat odaítéléséről szóló javaslatának megfogalmazására.
A HBDT soron következő ülésén a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve dönt a DLA-fokozat odaítélésének az Egyetemi
Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) felé való javaslatáról. Ezt követően az EHBDT soron következő ülésén dönt a
fokozat odaítéléséről. Ennek dátuma a fokozatszerzés dátuma.
Minden év májusában kerül sor a BME KTH szervezésében a doktorráavatásra a BME „K”-épület aulájában.
Összeállította 2013 szeptemberében:

Szabó Levente DLA, a Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács titkára (szabo.l@kozep.bme.hu).

