
 
 

 
 

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 
A BME ÉPÍTİMŐVÉSZETI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DLA-KÉPZÉSÉNEK 2011/12-ES TANÉVÉRE 

 
A BME Építımővészeti Doktori Iskola 2010 szeptemberétıl új, a 3 éves doktori képzés elsı két évében mőködı 
ún. tematikus éveken alapuló programot hirdetett, mely a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapul. A 
tematikus év lényege, hogy mindkét szemeszterben közös témát, mottót szőkítve folyik egyrészt az egyéni 
kutatási, másrészt az egyéni és csoportos tervezési munka. Míg a kutatási munka egyéni és a választott 
témavezetı irányításával zajlik, addig a tervezési feladatok közös munkát jelentenek. Kutatás és tervezés 
összekapcsolása kézenfekvıen adódik. A felvételre jelentkezıknek a Doktori Iskola által meghirdetett tematikus 
mottót kell témavázlatukban specializálniuk, szőkíteniük, a választott témavezetıvel közösen. Az elsı két évben 
tehát 1-1, a Doktori Iskola által meghirdetett mottó szerint folyik a kutatás, míg a harmadik évben a 
doktoranduszok saját témájukon dolgoznak (ebben az idıszakban a védés részét képezı értekezés kidolgozása 
kerül a középpontba). Mindhárom évben közös a tervezési feladatok tematikus koncepciója valamennyi 
doktorandusz számára. A 2011-2012 tematikus tanév témája: 
 

Közösség és építészet 
Környezetalakító tevékenységünk elvárható követelménye a felelısségvállalás. Fokozottan igaz ez, ha a 
tervezés/építés közösségi szempontjaira gondolunk. De kinek építünk? Felhasználóknak vagy közösségeknek? 
Hol érhetık tetten az építészeti tervezés közösségi vetületei? Milyen módszereket, építészeti stratégiákat 
eredményezhet mindez az elméletben és a gyakorlatban? Milyen új szempontokat hoztak és hozhatnak a 
tervezés közösségi, azaz szükségképp empatikus felületei itthon és a külföldi fejlemények tükrében? Mennyiben 
lehet katalizátora bármiféle közösség az építészeti gondolkodásnak – és fordítva? Az Építımővészeti Doktori 
Iskola következı tematikus éve ezt az összetett, és szerteágazó problémakört járja körül kutatói és tervezıi 
oldalról egyaránt.  
 
A doktori képzésre való felvétel általános feltételei a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (8. fejezet, 13. §(2)) 
szerint: 
  
a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minısítéső, 2010. szeptember 
1. elıtt megszerzett egyetemi oklevél, illetve közepes minısítéső oklevél esetén a tervezési tárgyakban elért 
jeles átlageredmény 
b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább középfokú, államilag elismert “C” 
típusú nyelvvizsgával - vagy ezzel egyenértékő vizsgával - igazolt ismerete 
c) a szakmai terület átfogó ismerete 
d) rövid szakmai önéletrajz, és a korábbi alkotó és elméleti munkássága dokumentumai portfolió formájában  
e) jelentkezéskor 35. évet nem meghaladó életkor 
  
A Doktori Iskola május 19-én délelıtt 10 órakor konzultációt tart a felvételizıknek az esetlegesen 
felmerülı kérdésekkel kapcsolatosan a BME K254-es termében. Felvételre jelentkezni az 
Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék titkárságára (egyben a Doktori Iskola titkárságára, 
Karner Anikó részére) beadott anyaggal lehet 2011. június 10-én 12 óráig. 
  
A jelentkezéshez beadandó: 
  
- kitöltött jelentkezési lap (letölthetı a Doktori Iskola honlapjáról) a mellékleteivel (másolatok, igazolások) együtt összefőzve; 
- rövid szakmai önéletrajz és az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai portfolió formájában, összefőzve; 
- a szakmai munkásságot bemutató portfólió kivonataként készülı egy darab A1-es mérető, álló formátumú, kasírozott portfólió-tabló; 
- a tematikus mottót a témavezetıvel közösen pontosító, kifejtı témavázlat (1 db A4 formátumú terjedelemben). 
- az eljárási díj befizetését igazoló készpénz-befizetési szelvény (igényelhetı a Középülettervezési Tanszék titkárságán); 
 
A felvételre jelentkezık anyagából június 27-én nyilvános kiállítás nyílik a BME K201-es termében, amely minden 
érdeklıdı számára megtekinthetı a felvételi napján, maga a felvételi beszélgetés is nyilvános.  
 
A felvételre jelentkezıkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért, legalább 3 tagú Felvételi Bizottság ugyanezen a 
napon felvételi beszélgetést folytat, meggyızıdik a jelölt átfogó szakmai ismereteirıl, a tematikus év témájával 
kapcsolatos elképzeléseirıl és eddigi szakmai tevékenységérıl. A felvételi beszélgetésen a jelentkezınek max. 10 
percben kell ismertetnie a munkásságát, motivációit és a témavázlatát. 
 
A beadott anyagok elızetes pontozása és a beszélgetés alapján a Felvételi Bizottság javaslatot tesz az 
Építészmérnöki Kar dékánjának a felvételre. A felvételi kiállítás és elbeszélgetés idıpontjáról, majd eredményérıl 
a jelentkezıket email-en és/vagy postai úton értesítjük. 
 
2011. május 9. 
          Cságoly Ferenc DLA, DSc 

az Építımővészeti Doktori Iskola vezetıje 
 

További információ a Doktori Iskola titkárságán (Középülettervezési Tanszék titkársága, Karner Anikó) kapható, illetve a DLA 
iskola (http://ltt.bme.hu/dla) és az Országos Doktori Tanács (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=19) 
honlapján olvasható, valamint érdeklıdni lehet a Doktori Iskola titkárainál is (Szabó Levente: szabo.l@kozep.bme.hu és Nagy 
Márton: nagy.marton@lako.bme.hu). 


