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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Építészmérnöki Kar 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása:   Molnár Csaba DLA dékán 

Szervezeti egység:     Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2017. szeptember 28-i ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés címe: 

Javaslat a 8 féléves Építészmérnöki alapképzési szakon 

A Záróvizsga, a Diplomamunka készítés és védés szabályrendszerének 

módosítására 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: 

Kari Oktatási Bizottság 

Tanszékvezetői Értekezlet 

Építészmérnöki BSc szak Szakbizottsága 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 22.  
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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényhez kapcsolódó 87/2015. Korm. 

rendelettel összhangban a 8 féléves Építészmérnöki alapképzési szak Diplomatervezés 

tantárgya érdemjeggyel kell záruljon, ezért szükségessé vált a 8 féléves Építészmérnöki 

alapképzési szak diplomamunka készítés és védés szabályrendszerének módosítása.  

A kötelező változtatásokon kívül, a korábbi eljárásrend változásaiból fakadó eltérések 

pontosításra kerültek (például a tantárgyra és a védésre jelentkezés módja). A diplomamunka 

tartalmára vonatkozó 1. számú melléklet nem változik. 

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE  

Az előterjesztés célja, hogy a 8 féléves Építészmérnöki alapképzési szak diplomamunka 

készítés és védés szabályrendszere megfeleljen a vonatkozó törvényi előírásoknak.  

 

C) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A 8 féléves Építészmérnöki alapképzési szak hallgatói számára a módosított szabályrendszer 

átláthatóbbá válik. 

A módosító intézkedések nem változtatják meg alapjaiban a korábbi szabályzatot, ezért a 

jelenlegi hallgatók nem tapasztalnak nagy eltérést a megismert szabályrendszerhez képest. 

 

D) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A módosítás elfogadásának nincsen költségkihatása. 

 

E) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

„A záróvizsga, a diplomamunka készítés és a diplomavédés rendje a BME Építészmérnöki 

Karán a BSc szakon” című 2013. évi Dékáni Utasítás 

 

F) MELLÉKLET 

„A záróvizsga, a diplomamunka készítés és a diplomavédés rendje a BME Építészmérnöki 

Karán a 8 féléves BSc szakon” című Dékáni Utasítás  
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II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

 

elfogadja a 8 féléves Építészmérnöki alapképzési szak záróvizsga, diplomamunka készítés és 

védés szabályrendszerének az előterjesztésben leírt módosításáról szóló Dékáni Utasítására 

vonatkozó javaslatot, és annak a 2017/2018. tanévtől kezdődő bevezetését. 

 

A Dékáni Utasítás kiadásáért felelős:  Molnár Csaba DLA dékán 

Határidő:      a Dékáni Utasítás kiadása 2017. szeptember 29. 

 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2017. szeptember 22. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán 

 


