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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Építészmérnöki Kar 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása: Molnár Csaba DLA dékán és 

Alföldi György DLA  kijelölt dékán,  

kari tanács tag 

Szervezeti egység:     Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2018. április 24-i ülésére 

 

 

Az előterjesztés címe: 

Javaslat 

a kari tantervreform döntési folyamatának kidolgozására való felkérésre  

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: 

Tanszékvezetői Értekezlet 

 

 

Budapest, 2018. április 19.  
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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A Kari Tanács 2018. 02. 28-i ülésének javaslatára Dr. Józsa János Rektor úr, Alföldi 

György DLA urat 2018. 08. 01-jei hatállyal kinevezte az Építészmérnöki Kar Dékánjának. A 

kijelölt dékán és Molnár Csaba DLA Dékán megállapodtak abban, hogy a Kar érdekében a 

feladatok és a felelősségi körök zökkenőmentes továbbvitele miatt Alföldi György DLA már 

április-május hóban, a következő kari vezetés tevékenységeire kiható döntések 

meghozatalakor bevonásra kerül a munkába. A tételes átadás-átvételre 2018. július hónapban 

kerül sor. 

Hosszú távú gondolkodással lehet egy reformot megalapozni. A kari reform egyik 

legfontosabb kérdése a kari oktatás-fejlesztés. Annak érdekében, hogy 2019. szeptemberében 

bevezetésre kerülhessen egy új tanterv, a kari döntéseket 2018/19-es tanévben meg kell 

hozni.  

 
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE  

 Az előterjesztés célja az, hogy a Kari Tanács felhatalmazza Alföldi György DLA kijelölt 

dékánt, hogy a pályázatában vállalt javaslata és a több mint 5 éve megkezdett tantervi reform 

eddig elvégzett munkája és tapasztalatai alapján dolgozza ki a változás legfontosabb döntési 

lépéseit és annak ütemezését, illetve az egyes lépésekhez tartozó definíciókat.  

 

C) A KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

Az előterjesztést a Tanszékvezetői Értekezlet megvitatta és támogatta. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A döntés nyomán létrejövő döntési folyamat elfogadásával kialakulhat a Karon egy 

többrétű párbeszéd és ennek nyomán a változás megvalósításához szükséges együttműködés 

és bizalom. A döntési folyamatot követve a Karnak van esélye arra, hogy 2019-ben be tudja 

vezetni a hosszú távú jövőt szolgáló tantervet. 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztés elfogadásának nincsen költségkihatása. 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Alföldi György DLA dékáni pályázata 
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II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy felkéri Alföldi György DLA kijelölt dékánt, hogy – 

pályázatával összhangban – a Kari Tanács május 30-i ülésére dolgozza ki és terjessze elő a 

tantervreform elfogadásának döntési folyamatát, kitérve benne a legfontosabb döntési 

lépésekre és azok ütemezésére, illetve az egyes lépésekhez tartozó definíciókra is. 

 

A végrehajtásért felelős: Alföldi György DLA kijelölt dékán 

Határidő:   2018. május 30. 

Hatálybalépés ideje:   2018. április 24. 

 

 

Kérjük a Tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2018. április 19. 

 

Molnár Csaba DLA dékán 

és 

Alföldi György DLA kijelölt dékán, a Kari Tanács tagja 

 


