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Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék
Gazdálkodás és pénzügyi helyzet
A tanszék gazdasági, pénzügyi helyzete az elmúlt években stabil volt, sikerült a
változó környezeti paramétereknek mindig megfelelni, és ez várhatóan a jövőben is
így marad.
Oktatási tevékenység
Az oktatók minősítettségi arányát tekintve az elmúlt 5 évben sikerült a
tudományos fokozatot szerzettek arányát 50% fölé emelni. A következő években 80%
feletti arányt kell elérnünk.
A tanszéken 2014-ben elkezdtük az Ingatlanfejlesztő mérnök MSc szak
szervezését. Jelenleg kétéves szünet után újra az Ingatlanfejlesztő mérnök Msc szak
alapításának és indításának előkésztésén dolgozunk.
Az Athens program keretében háromszor tartottunk 1 hetes ingatlanfejlesztési
kurzusokat, többszörös túljelentkezés mellett. A kurzusokra kapott számszerű
nemzetközi visszajelzések nagyon jók voltak.
A tanszék oktatási tevékenysége a Grant Thornton Valuation Kft.-vel közösen
tartott vagyonértékelési, ingatlanértékelési mesterkurzusokkal bővült. Ezen csak az
adott területen dolgozó kollégák vehetnek részt. A mesterkurzus munkaidőben folyik,
ennek ellenére már a második alkalomra többen jelentkeztek, mint ahány embert
fogadni tudunk.
Kutatási, tudományos tevékenység
A tanszék munkatársai részt vettek a 2012-ben lezajlott Solardecathlon
versenyen és ezzel tevékenyen hozzájárultak a sikeres szerepléshez.
Az elmúlt években sikerült a tanszéki tudományos publikációk számát növelni,
egyben minőségét javítani és ez továbbra is cél. A kutatási tevékenység és a
nemzetközi kapcsolatok javítása céljából vettük fel Dr. Hajdu Miklós volt kollégát
tudományos tanácsadói státuszba. Ennek azonnali eredménye a tudományos
tevékenységünk színvonalának javulása, amely több és minőségileg egyre jobb
tudományos folyóiratban történő publikálást jelent. Nemzetközi kapcsolataink
bővültek, Miklós közreműködésével együttműködési megállapodást kötöttünk a
Huazhong University of Science and Technology egyetemmel (Wuhan, PR of China).
Állandó szervezői lettünk a Creative Construction Conferencia sorozatnak,
amely 2012-ben indult útjára és amelyre az utóbbi 2 évben 30-40 országból jöttek
előadók. A konferenciát a „Jövő Alap” is támogatta.
A tanszéken Csordás Helga védte meg doktori értekezését 2016-ban és kapott
PhD fokozatot.
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