
Építőművészeti Doktori Iskola beszámoló 
a Kari Tanács 2016.10.05-i ülésére 

Az előző, 2015.11.25-i beszámoló óta történt legfontosabb események

Személyi kérdések
_A Doktori Iskola Tanácsa mellett 4 fős Tanulmányi Bizottság működik, feladatuk a féléves programok előkészítés és  
koordinálása. 
_Az oktatási és gazdálkodási ügyek intézését három munkatárs segíti.
_Az iskolának a szervezett képzésben jelenleg 19 aktív és 3 inaktív státuszban lévő hallgatója van.    
_A hallgatók közül 4 költségtérítéses, közülük 3 inaktív.

Oktatás
_A legfontosabb esemény, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2016. szeptember 1-től hatályos  
előírásai alapján a képzési Terv, a Működési Szabályzat és a Minőségbiztosítási Terv jelentős átdolgozásra került. A  
változásokat a Doktori Iskola Tanácsa, majd ezt követően az EHBDT is jóváhagyta. A változás legfontosabb eleme,  
hogy a képzési idő három évről négy évre növekedett, ezáltal számos strukturális változást eredményezve a képzés  
folyamatában. 
_Közös alkotás témában sikeresen lezártuk "Az építészet és oktatás" mottójú tematikus évet, melynek tanulmánykötete  
hamarosan megjelenik. 
_ Sikeresen megvalósult az előző tematikus év tervpályázataként indult "A Ferenc tér újragondolása" nevű munka.
_Huszonhét fő részvételével, jelentős NKA támogatással tanulmányutat szerveztünk Vietnamba. A Hanoi egyetem  
építész karával való kapcsolatfelvétel egy hosszabb távú, egyetem-közi együttműködés kezdete. Az utazók névsora  
mellékelve. 
_Az idei őszi szemeszter tematikus építészeti kutatása az "Építészet és idő" témakörét járja körül.
_Meghívott külföldi előadók (7) a tárgyi időszakban: 

Stefan Gruber (Bécs)
Martin Henn (http://www.henn.com/en)
prof. Dr. Arch. Le Quan, a Hanoi Építész Egyetem (HAU) rektora és
prof. Dr. Arch. Pham Trong Thuat, a Hanoi Építész Egyetem (HAU)
Vikár Péter (UCLA)
Stefan Ghenciulescu (Bukarest, Mincu Egyetem, a Zeppelin magazin főszerkesztője)

 Tom Emerson és Moravánszky Ákos (ETH
_A Budapest 12. ker. Hegyvidék Önkormányzata megbízásából jelentős sikerrel lebonyolítottunk egy participatív  
tervezési programot (MENZA program), amely szorosan kötődött a tematikus év mottójához. 

DLA fokozatszerzés
_2016-ban összesen 3 hallgató zárta tanulmányait abszolitóriummal

_Az előző beszámoló óta  6 sikeres DLA fokozatszerzés történt: 
Tánczos Tibor
Bach Péter
Kemes Balázs
Vörös Tamás
Török Szabolcs Bence
Zombor Gábor
_Fokozatszerzés folyamatban: 
Varga Piroska
László Tamás
Borsos Melinda
Dimitrijevic Tijana
Kőszeghy Flóra

Habilitáció 
_Sugár Péter megszerezte fokozatát
_Perényi Tamás eljárása folyamatban van, várható befejezés 2017. május
_Szabó Levente eljárás indítás várható 2016. november végén.

Gazdálkodás
Az  ÉDI a Kar költségvetéséből részesül, amit saját bevételekkel (eljárási díj, tervpályázati/megbízási  

bevétel)és pályázati támogatásokkal (NKA) egészít ki. Részletes elszámolás a Dékáni Hivatal könyvelésében jelenik  
meg.

Balázs Mihály DLA 
építész, egyetemi tanár, ÉDI vezetője, HBDT elnöke
2016.09.30.


