EMLÉKEZTETŐ
A Tudományos Bizottság 2008. június 11-i üléséről

Időpont: 2008. június 11. 15:00
Helyszín: „K” épület, Oktatói Klub
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
1. Napirendi pont: Beszámoló a doktori fokozatszerzésről
előterjesztő: Dr. Zrínyi Miklós, rektorhelyettes, képviseletében Dvorszki László
Az EDT képviseletében: Dr. Domokos Gábor, elnökhelyettes
A Bizottság a Beszámolót alaposnak, nagyon színvonalasnak értékelte s egyhangúlag
a Szenátusnak elfogadásra javasolta. Megállapította, hogy a megfogalmazott
javaslatok stratégiai jelentőségűek, hiszen a többi egyetemet megelőzve tesznek
lépéseket a doktori fokozatszerzés 4. – sok szempontból kritikus – évének
megnyugtató rendezésére. Egyúttal a tervezett intézkedés várhatóan a fokozatszerzést
is meggyorsítja.
A határozati javaslatok tekintetében a Bizottság az EDT eredeti megfogalmazását
támogatja, s javasolja a Szenátusnak elfogadásra. Amennyiben a Rektori Tanács által
javasolt változat kerülne elfogadásra, a bizottság csak egy olyan változatot tud
támogatni, amelyben határidő szerepel.
2. Napirendi pont: A Beszámoló a BME TDK tevékenységéről, javaslat a TDK
Szabályzat módosítására
Előterjesztő: Dr. Zrínyi Miklós, rektorhelyettes, képviseletében Dvorszki László
Az ETDB képviseletében: Dr. Kovács Ádám
A Bizottság az előterjesztést színvonalas, jó összefoglalónak értékelte, s leszögezte,
hogy, a BSC-MSC képzésből eredő, a TDK tevékenységben jelentkező problémákat
időben felveti. Ugyanakkor a Bizottság jelzi a Szenátus felé, hogy a BSC valamint
MSC hallgatók TDK tevékenységének egy egységes rendszerben történő kezelése –
azonos bírálati szempontok, közös értékelés stb. – néhány év tapasztalatainak
leszűrése után felülvizsgálatot igényel. A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
támogatta, s a Szenátusnak elfogadásra javasolja.
A doktori és a TDK ügyek kapcsán a hallgatói oldalról felmerülő minőségi és
motivációs alapproblémák a Bizottságot arra késztetik hogy megfogalmazza az igényt:
a felvett hallgatók reális szűrése, a színvonal emelése érdekében az Egyetem az emelt
szintű érettségit tekintse alapkövetelménynek.

3. Napirendi pont: Beszámoló a BME 2007. évi K+F pályázati tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Zrínyi Miklós, képviseletében Dvorszki László
A Bizottság a Beszámolót egyhangúlag támogatta, s a Szenátusnak elfogadásra
javasolja. Megfogalmazásra került, hogy a pályázókat nagyban segítené
ha
rendelkezésre állnának olyan a pályázati kiírásokban megkövetelt, általánosan az
Egyetemre vonatkozó rövid leírások – magyar és angol nyelven – amelyek modulként

beépíthetőek, s nem a pályázóknak kell kitalálniuk. A beszámoló jó alapot szolgáltat
arra is – hogy a nemzeti pályázati struktúrát áttekintve – megtervezzük a BME
pályázati tevékenységét, eredményességét pozitív irányban befolyásoló lépéseinket.
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Dr. Arató Péter
a Bizottság elnöke

