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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Építészmérnöki Kar 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása:   Molnár Csaba DLA, dékán 

 

Szervezeti egység:     Építészmérnöki Kar 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2018. január 24-i ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés címe: 

Javaslat a 7 féléves Építészmérnöki alapképzési szakon a záróvizsga, a 

diplomamunka-készítés és a diplomavédés szabályrendszerének, valamint az 

Építészmérnöki osztatlan szak Diplomaszabályzatának módosítására 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: 

Kari Oktatási Bizottság 

Tanszékvezetői Értekezlet 

Hallgatói Képviselet 

 

Budapest, 2018. január 18.  
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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A 7 féléves alapképzési szakon a 2017/18-I. (őszi) félévben alkalmazott záróvizsga-, 

diplomamunka-készítési és a diplomavédési követelmények átmeneti jelleggel lettek 

megalkotva. A követelmények arról rendelkeztek, hogy azokat csak a fentebb megjelölt 

félévben lehet alkalmazni, melyet követően ezeket a követelményeket a 2017/18-II. (tavaszi) 

félévtől a koncepcionálisan átgondolt, újraalkotott BSc Diplomaszabályzat váltja fel. Ez a 

szabályzat jelenleg még nem készült el, így szükséges megteremteni a 7 féléves alapképzési 

szakon történő diplomázás feltételeit a 2017/18-II. (tavaszi) félévre is. 

Az osztatlan képzésben 2017/18-I. (őszi) félévtől érvényes új szabályzat jelentősen átalakította 

diplomázás korábbi feltételeit és szabályrendszerét. Megvalósulni látszanak az olyan fő 

célkitűzések, mint a követelményracionalizálás, a speciális tartalmi többlet, valamint a 

hatályos egyetemi oktatási szabályzatoknak való megfeleltetés. Azonban a szabályzat 

alkalmazása során több hiányosságra is fény derült, melyek egy értelmező célzatú Dékáni 

Utasítás útján lettek rendezve. Az újraalkotott szabályrendszer alkalmazása első félévének 

ismeretében további módosítások szükségesek mind a Szabályzatban, mind a Dékáni 

Utasításban azzal, hogy a két szabályozót a 2018/19-es tanévtől egy összefoglaló, egységes 

szabályzat váltja fel. 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

Az előterjesztése célja a 7 féléves alapképzési szakon a 2017/18-I. (őszi) félévre való 

alkalmazási korlát kiterjesztése a teljes 2017/18-as tanévre azzal, hogy a 2018-19-es tanévben 

a koncepcionálisan átgondolt, újraalkotott BSc Diplomaszabályzat bevezetésre kerül. 

Az előterjesztés célja az osztatlan képzésen a diplomázás körülményeinek további 

egyértelműsítése, a vonatkozó szabályozók tapasztalatok szerinti módosítása és a 

hiányosságok pótlása, különös tekintettel a diplomaterv leadásának körülményeire és a 

vázlatterv bemutatásának időszakára.  

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

A 7 féléves alapképzési szakon a 2017/18-I. (őszi) félévben alkalmazott a záróvizsga-, 

diplomamunka-készítési és a diplomavédési követelmények módosításait véleményezte a 

Tanszékvezetői Értekezlet, a Kari Oktatási Bizottság és a Hallgatói Képviselet.  

Az osztatlan képzésen a diplomaszabályzat és az azt értelmező Dékáni Utasításnak 

előterjesztett módosításait véleményezte a Tanszékvezetői Értekezlet, a Kari Oktatási 

Bizottság és a Hallgatói Képviselet. 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 
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A 7 féléves alapképzési szakon a 2017/18-I. (őszi) félévben alkalmazott a záróvizsga-, 

diplomamunka-készítési és a diplomavédési követelmények a 2017/18-II. (tavaszi) félévben is 

alkalmazhatóvá válnak. 

Az osztatlan képzésen a diplomaszabályzat és az azt értelmező Dékáni Utasításnak 

előterjesztett módosításaival az elmúlt félév tapasztalatai beépülnek a kari szabályrendszerbe, 

illetve korábban nem egyértelműen meghatározott határidők és paragrafusok válnak 

pontosan értelmezhetővé, továbbá tisztázódnak a diplomamunka leadásának körülményei. 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek és elfogadásának közvetlen költségkihatásai nincsenek. 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Az előterjesztés a következő szakmai anyagokhoz kapcsolódik: 

 BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

 ,,A diplomamunka-készítés és a záróvizsga (diplomavédés) követelményei a BME 

Építészmérnöki Karán az Építészmérnöki osztatlan mesterképzésen” című szabályzat 

 11/2017. (09. 29.) sz. Dékáni Utasítás - „A Záróvizsga, a Diplomamunka készítés és a 

Diplomavédés rendje a BME Építészmérnöki Karán a 7 féléves BSc szakon” 

 13/2017. (10. 06.) sz. Dékáni Utasítás - „A Diplomatervezés tárgy és a Záróvizsga 

(Diplomavédés) értékelésének rendje és ütemezése a BME Építészmérnöki Karán az 

Osztatlan építészmérnöki szakon és az Ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a 

Szerkezettervező építészmérnöki, a Tervező építészmérnöki és az Urbanista 

építészmérnöki Mesterképzésen” 

F) MELLÉKLETEK 

 ,,A diplomamunka-készítés és a záróvizsga (diplomavédés) követelményei a BME 

Építészmérnöki Karán az Építészmérnöki osztatlan mesterképzésen” című szabályzat 

módosított változata az előterjesztés célkitűzései nyomán 

 11/2017. (09. 29.) sz. Dékáni Utasítás - „A Záróvizsga, a Diplomamunka készítés és a 

Diplomavédés rendje a BME Építészmérnöki Karán a 7 féléves BSc szakon” módosított 

tartalma az előterjesztés célkitűzései nyomán 
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II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy  

elfogadja az előterjesztés célkitűzései alapján az alábbiakat: 

1. a 7 féléves Építészmérnöki alapképzési szakon a záróvizsga, a diplomamunka-készítés 

és a diplomavédés szabályrendszerének módosítását (a kapcsolódó melléklet 5.§ (13), 

6.§ (1), valamint 6.§ (4) pontjaiban); 

2. ,,A diplomamunka-készítés és a záróvizsga (diplomavédés) követelményei a BME 

Építészmérnöki Karán az Építészmérnöki osztatlan mesterképzésen” című szabályzat 

módosítását (a kapcsolódó melléklet 5. pontjának címében, 5.1-5.4. pontjaiban, 

valamint 7. pontjában); 

3. a Kari Tanács felkéri a dékánt hogy ,,A diplomamunka-készítés és a záróvizsga 

(diplomavédés) követelményei a BME Építészmérnöki Karán az Építészmérnöki 

osztatlan mesterképzésen” című szabályzat 5.1. pontjának 3. bekezdésben foglalt 

vázlattervi tartalom a 13./2017. Dékáni Utasítás 2.§ (2) pontja szerinti értelmezését 

egészítse ki a 2017/18-I. (őszi) félév tapasztalatai alapján legkésőbb a 2017/18-II 

(tavaszi) félév szorgalmi időszakának végéig. 

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

Határidő:    a 2017/18-II. (tavaszi) félév kezdete, 2018. január 31. 

 

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

 

Budapest, 2018. 01. 18. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán 

 


