
 

 

Az Építészmérnöki Kar dékánjának I. negyedéves beszámolója és a II. negyedéves terv 

 

 

A 2018. szeptember 26-i kari tanácsi ülésen megismerhettétek az I. negyedéves munkatervet. Ezek 

teljesüléséről szeretnék beszámolni: 

 

1) Az ÉpítészKar 2020 folyamat beindítása. A 2018. október 31-i kari tanácsi ülésen meghoztuk 

az első döntéséket, elfogadtuk a stratégiát, elindítottuk a második fordulót. 

2) A másik fontos feladat a Hallgatói Képviselettel (HK) együttműködve a különféle, kisebb 

oktatási változásokból származó feladatok áttekintése. Két kari tanácsi ülésen fogadtunk el 

a futó képzéseinkre vonatkozó kiegészítő döntéseket a HK-val együttműködve (két 

előterjesztés).  

3) A Kar kezdeményezte a második emeleten új női WC-K kialakítását. A Kancellária 

munkatársai karácsony előtt elkészültek a munkákkal. 

4) A külső/köztes/belső kapcsolatok erősítése. A Kar erősítette a szociális média felületeit 

(angolul megindult a twitter és az instagram, a facebook felület erősödött). 

 

 

A II. negyedéves terv: 

 

1) Az ÉpítészKar 2020 folyamat folytatása. 2019-ben a márciusi és a májusi kari tanácsi 

üléseken hozunk döntéseket a folyamatról.  

2) A Kar oktatói és hallgatói köztereinek kialakítása. A K épület központi helye a második 

emeleti büfé és az előtte levő folyosószakasz. Közel 200 oktatónk, munkatársunk és a több 

mint 1500 hallgatónk használja a területet. Hallgatók és oktatók ott találkoznak egymással, 

egy igazi találkozóhely. A terület most nem felel meg az elvárásoknak. Ezen szeretnénk 

javítani ebben a negyedévben. A BME vezetői értekezlet egyetértésével, a Kancellária 

támogatásával megindítunk egy megújítási párbeszédet a használók és üzemeltetők között. 

Emellett hallgatói teret szeretnénk kialakítani, erről megkezdtük a tárgyalást a Kancelláriával. 

A 2018-as hallgatói szakmai napon már sok jó javaslat érkezett és a HK is tett javaslatokat. 

Ezek nyomán szeretnénk nekiindulni. 

3) Az idegennyelvű képzés felvételi eljárásának megerősítése. Idén jelentős számú észrevétel 

érkezett az idegennyelvű képzéssel kapcsolatban. Ezek nyomán akarunk intézkedéseket tenni 

annak érdekében, hogy mind a hallgatók, mind az oktatók elégedettsége nőjön. 

 

Budapest, 2019. január 16. 

 

Alföldi György DLA 

egyetemi tanár, dékán 


