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A Tudományos Bizottság 2007. január 24-i üléséről 

 
 
Időpont: 2007. január 24,  14:00 
Helyszín: „K” épület, Oktatói Klub 
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
1. Napirendi pont: Szoborállítás Csáki Frigyes emlékére 
Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor, dékán (Villamosmérnöki és Informatikai Kar) 
 
A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. 
 
 
2. Napirendi pont: A BME Intézményfejlesztési Terve 
Előterjesztő: Dr. Sallai Gyula, rektorhelyettes 
 
A Bizottság megtárgyalta az Intézményfejlesztési Tervet, amelyet az előírt tartalmi 
keretek figyelembevételével összességében alapos és átfogó munkának tart, és az alábbi 
észrevételei és módosítási javaslatai mellett elfogadásra ajánlja a Szenátusnak. 
 
A 2. oldalon az angol nyelvű képzés továbbfejlesztése mellett a Bizottság javasolja, hogy a 
német és francia nyelvű képzéssel kapcsolatos távlati elképzelések is konkrétan szerepeljenek 
az anyagban. 
 
A 18. oldalon a Bizottság javasolja az akadémikus és MTA doktori címmel rendelkezők 
számát szövegkiemeléssel jelezni. 
 
A 23. oldalon a Bizottság az „elérjék a legjobb európai egyetemek hasonló képzésének 
színvonalát” szöveg helyett javasolja a következőt: „őrizzük meg jó pozíciónkat a hasonló 
képzést folytató legjobb európai egyetemek között.” 
A Bizottság javasolja pontosítani azt a célkitűzést, miszerint az MSc képzésben angolul tanuló 
hallgatói létszám érje el az összes hallgatói létszám felét (minden tantárgy duplikálása vagy 
csak a tantárgyak fele angolul stb…) 
 
A 27. oldalon a Bizottság javasolja a 2.1. fejezet utolsó bekezdésének elhagyását. Eszerint 
ugyanis úgy is lehetne értelmezni a célt, hogy a BSc képzést a BME nem preferálja. 
 
A 2.1.8. fejezetben , a 35. oldal utolsó előtti bekezdésében  pontosítani kellene azt a 
célkitűzést, hogy az MSc képzések egyre nagyobb arányban legyenek angol nyelven 
elérhetőek minden hallgató számára (a távlati cél az, hogy a teljes MSc képzés csak angolul 
történjen, vagy angolul is?) 
 
A 41. oldalon, a 2-4-es táblázatban kimaradt az Építőművészeti Doktori Iskola a felsorolásból. 
 
A 2.3.1 fejezetben , a 42. oldalon a Bizottság javasolja, hogy a doktori képzéshez szükséges 
angol nyelven elérhető szabályzati háttér biztosítva legyen. 
 
A 2.6.2 fejezetben, az 50. oldalon a Kutatási és Technológiai Iroda feladataival és az Iroda 
megerősítésével kapcsolatos célkitűzéseket a Bizottság támogatja.  



A BME profit orientált Innovációs Egységének létrehozásával kapcsolatban a Bizottság 
javasolja, hogy részletes megvalósíthatósági tanulmány készüljön, amely részletezi és 
pontosítja az 51. oldalon vázlatosan felsorolt feladatokat is. A Bizottság a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány ismeretében tud állást foglalni. 
 
Az 52. oldaltól kezdődően a Tudásközpontok felsorolásakor a Bizottság észrevételezi, hogy 
informatívabb lenne, ha minden tudásközpont esetén egységesen meg lenne adva mely karok 
illetve tanszékek képezik az adott tudásközpont kutatás-fejlesztési bázisát. 
 
A 60. oldalon a Bizottság javasolja a felsorolt együttműködéseket a mindenkori 
eredményesség alapján felülvizsgálni. 

 
 

Budapest, 2007. január 24. 
 
 
        Dr. Arató Péter 
                 a Bizottság elnöke 


