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Előterjesztő neve és beosztása: Molnár Csaba DLA
Szervezeti egység: dékán

ELŐTERJESZTÉS
a Kari Tanács 2016. szeptember 21-i ülésére

Az előterjesztés címe:
KKK-val rendelkező, “településmérnök mesterképzés
előkészítő szakbizottság és szakfelelős megnevezése

(MSc)”

indítását

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:
Tanszékvezetői Tanács
Gazdasági Bizottság
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság

2016. szeptember 8.
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Az előterjesztés:
Az előterjesztés célja, hogy a Dékán - a Kari Tanáccsal előzetesen egyeztetve megnevezze a Kar által tervezett új mesterképzés indításához, működtetéséhez
szükséges szakbizottságot és szakfelelőst. Szakfelelősnek és a szakbizottság
elnökének: Dr. habil. Alföldi György egyetemi docens, szakbizottsági tagnak Dr. Szabó
Árpád egyetemi docens és Dr. Szántó Katalin kerül jelölésre.
Háttér, részletek:
Az Építészmérnöki Kar a 2005 elején két urbanisztikai témájú MSc képzés indítási
kérelmét dolgozta ki több egyetemmel közösen. 2009-ben a Kar úgy döntött, hogy az
“urbanista-építészmérnök mesterképzést” indítja meg. A képzés a BME ÉPK-n 2011ben indult el, de 2015 májusában a felsőoktatási képzéseket érintő kormányzati
döntések következtében levették a 2017 után indítható képzések listájáról.
A BME a Településmérnök mesterszak alapító konzorcium tagja, így a megváltozott
felsőoktatási helyzetben, az Építészmérnöki Kar, az Urbanisztika Tanszék
gesztorálásával - Dr. Veszprémi Károly rektorhelyettes úrral előzetesen egyeztetve –
megkezdi a Településmérnök mesterszak indításának előkészítését.
Az indítási kérelem elkészítése előtt a Kar dékánja a Kari Tanács előzetes
véleményezése mellett szakfelelőst és szakbizottságot nevez meg. A BME 2014-ben
elfogadott Képzési kódexe (Szabályzat a képzések minőségbiztosítására) 5. § (4)
pontja: Alapképzés és mesterképzés esetén az irányítást ellátó kar szakbizottságot
hoz létre, amelynek legalább egy tagja külső szakember, vezetője a szakfelelős. A
szakbizottság feladatait az 5. § (3) szerint látja el. A szakbizottság oktató, külső
szakember tagjait és vezetőjét a dékán nevezi ki, ügyrendjét maga készíti el. A
szakbizottság tagjait és vezetőjét a Kari Tanács előzetesen véleményezi. A Kari
Hallgatói Képviselet a szakbizottságba egy hallgatót delegálhat. A szakbizottság a
képzés megszüntetéséig működik.
A fentiek alapján szakfelelősnek és a szakbizottság elnökének:
Dr. habil. Alföldi György egyetemi docenst jelölöm, a szakbizottság tagjainak Dr. Szabó
Árpád egyetemi docenst és Dr. Szántó Katalint mint elismert külső szakembert jelölöm.
Dr. Szántó Katalin szakmai életrajzát mellékelem az előterjesztéshez.
Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:
Az előterjesztés más anyagokhoz nem kapcsolódik
Várható költségkihatások:
Az előterjesztésnek közvetlen költségkihatása nincsen.
Határozati javaslat:
A Kari Tanács úgy dönt, hogy egyetért a Dékán jelöltjeivel: Dr. habil. Alföldi György
egyetemi docens szakfelelős és szakbizottság elnöke, Dr. Szabó Árpád egyetemi
docens és Dr. Szántó Katalin a „településmérnök mesterszak” szakbizottsági tagjai.
Felelős: Molnár Csaba DLA dékán
Határidő: 2016. szeptember 21.
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Kérjem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el!
Budapest, 2016. szeptember 8.
Molnár Csaba DLA.
(e l ő t e r j e s z t ő)
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