
Beszámoló az Építőművészeti Doktori Iskola működéséről - 2014.10.29. 
 
 
Az Építőművészeti Doktori Iskola 2013-2014-es tematikus évének mottója „régió és identitás” volt. Ez 
a mottó rendezte a csoportos alkotás-kutatás projektek programjait, az egyéni kutatási témákat, a 
kötelező tantárgyak tematikáját, a meghívott előadók előadásait, valamint a tanulmányi 
kirándulásokat. 
 
A csoportos alkotás-kutatás tantárgy keretében elkészült 5 munka, az egyéni kutatás keretében 
minden hallgató sikerrel teljesítette mindkét féléves beszámolási kötelezettségeit. A két félévben 
összesen 13 hazai és 6 külföldi vendégelőadó előadásain vehettek részt a doktori iskola hallgatói, 
közülük kiemelném Michelle Provoost, Eric Monin, Vaclav Kinga és Stefan Ghenciulescu előadók a 
„régió és identitás” mottóhoz kapcsolódó előadásait. 
 
Az őszi félév során a doktori iskola tanulmányi utat szervezett Kolozsvárra. majd ennek mintegy 
tematikus folytatásaként a tavaszi félévben Bukarestbe. 
 
A 2012-2013 tematikus év (mottó: a kicsi szép) és a 2013-2014 tematikus év (mottó: régió és 
identitás) csoportos alkotás-kutatási projektjeit, tervpályázatait és az ezekhez kapcsolódó 
eseményeket 2014. október hónapjában kiállításon mutattuk be a FUGA Budapest Építészeti 
Központban. 
 
A 2013-2014-es tematikus év valamennyi programja, a csoportos alkotás-kutatás projektek, valamint 
az egyéni kutatási témák összefoglalója megtalálható a doktori iskola munkáját bemutató 
kiadványunkban, amelyet megküldtünk az egyetem és a kar vezetésének, a doktori iskola munkájában 
érintett tanszékek vezetőinek és munkatársainak, valamint a Magyar Építész Kamara, a Magyar 
Építőművészek Szövetsége, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Magyar Művészeti 
Akadémia vezetőségének és illetékes munkatársainak. 
 
A 2013-2014-es tanévben 9 hallgató szerzett abszolutóriumot, (Alkér Katalin, Antal Gabriella, Bartha 
András Márk, Gyulovics István, Jószai Ágnes, Kovács Zsófia, László Tamás, Szabó Dávid, Szántay 
Zsófia.) és hatan szereztek doktori fokozatot (Bérczes László, Pazár Béla, Dudics Krisztián, Török 
Dávid, Nagy Márton, Falvay Balázs). 
 
A 2014-2015-ös „a Dunánál” mottójú tematikus tanévre szóló felvételi hirdetményünket 2014 
májusában tettük közzé a doktori iskola honlapján, a www.doktori.hu honlapon, valamint a nagyobb 
építészeti portálokon. A felvételre jelentkezők számára 2014. június 4.-én délelőtt 10 órakor 
konzultációt tartottunk, a felvételi határideje 2014. június 26.-a volt. A nyilvános felvételi eljárást és 
kiállítást 2014. június 30.-án, 9 órakor tartottuk a K210 teremben. 
A felvételi eljárás a doktori iskola bizottságai által felhatalmazott felvételi bizottság előtt történt, 
melynek tagjai a doktori iskola működésében részt vevő tanszékek vezetői, a doktori iskola tanulmányi 
bizottságának tagjai, dr. Kerékgyártó Béla voltak, valamint én, mint a doktori iskola vezetője.  
A felvételi eljárás eredményeképpen az Építőművészeti Doktori Iskolába felvételt nyert tizenegy 
hallgató (Szabó Péter, Skaliczki Judit, Zétényi Zsófia, Biri Balázs, Soltész Judit, Burián Gergő, Giap 
Thi Minh Trang, Máthé Dóra, Kun Tamás, Ilyés Zsuzsa, Hurták Gabriella) melyek közül ketten a 
Lakóépülettervezési Tanszék, hatan a Középülettervezési Tanszék ketten az Ipari és Mezőgazdasági 
Épülettervezési Tanszék, egy hallgató pedig az Urbanisztika Tanszék doktorandusza. A felvétel nyert 
hallgatók névsorát és az ösztöndíjakat a BME Építészmérnöki Kar dékánja jóváhagyta. 
A felvettek közül a 2014-2015-ös tanévre kilenc hallgató iratkozott be. 
 
A 2014-15-ben várható MAB akkreditáció előkészítéseként az Építőművészeti Doktori Iskola 
tevékenységéről önértékelés készült, mely a jelen beszámoló mellékletét képezi. 
 
Az Építőművészeti Doktori Iskola munkájáról folyamatos tájékoztatás található a doktori iskola 
honlapján: http://dla.bme.hu/ 
 
Budapest, 2014. október 20. 
 
(Cságoly Ferenc) 
az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője 
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Melléklet: 
Az Építőművészeti Doktori Iskola Önértékelése – 2014. szeptember hó. 


