EMLÉKEZTETŐ
A Tudományos Bizottság Véleménye a Szenátus 2010. április 26-i ülésének napirendi
pontjaira vonatkozóan

Időpont: 2010.április 21. 16:00
Helyszín: „R” épület, NTCS tárgyaló
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
1.Napirendi pont: A BME 2011/12 tanévre vonatkozó felvételi szabályzata
Előterjesztő: Dr. Jobbágy Ákos, oktatási igazgató
Az előterjesztő szóbeli kiegészítését követően a Bizottság részletesen megtárgyalta az
előterjesztést. Külön eszmecsere folyt az idegennyelvű képzés felvételi rendszerének
jellegéről, valamint
a „pre-engineering” kurzushoz kapcsolódó hallgatói jogviszony
alakulásáról.
Egyúttal a bizottság fontosnak ítéli az emelt szintű érettséginek, mint felvételi
követelménynek a bevezetését. Ugyanakkor tisztában van az ezt igénylő felsőoktatási
konszenzus kialakításának a nehézségeivel, valamint a feladat törvényalkotási problémáival.
Az eszmecserét követően a Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta és a
Szenátusnak elfogadásra javasolja.
2. Napirendi pont: Szoborállítás Dr. Mosonyi Emil emlékére
Előterjesztő: Dr. Dunai László, ÉMK
A Bizottság a javaslatot megtárgyalta, egyöntetűen támogatta és a Szenátusnak elfogadásra
javasolja.
Ugyanakkor megfogalmazódott, hogy célszerű lenne megalkotni a szoborállítás egységes
kritérium rendszerét. Felmérve, hogy mekkora a rendelkezésre álló terület, esetleg kívánatos a
K épületet körülevő park mellett más területek kijelölése is, ha a jelenlegi ütemben halad előre
a szoborállítás.
3. Napirendi pont: Új Tudásközpontok létrehozása és egy Tudásközpont nevének
módosítása a Villamosmérnöki és Informatikai Karon
Előterjesztő: Dr. Levendovszky János, VIK
A Tudományos Bizottság az „Anyagtudományi és Nanotechnológiai Tudásközpont,
Intelligens és Beágyazott Rendszerek Tudásközpont létrehozása, valamint az Egészségügyi
Mérnöki Tudásközpont nevének módosítása a Villamosmérnöki és Informatikai Karon” c.
szenátusi előterjesztést támogatja, a következő kiegészítéssel:
Az előterjesztés támogatását indokolja, hogy a TÁMOP 4.2.1.B („A felsőoktatás
minőségének javítása a kutatás-fejlesztés- innováció-oktatás fejlesztésén keresztül”) pályázat
menedzselésére a pályázati feltételek kötelező elemeként létrehozandó egységes szervezeti
keretként a pályázatban a már működő VIK Egyesített Innovációs és Tudásközpontot
nevesítette. A határozati javaslat a pályázatban vállalt kiegészítő központ-részek létrehozását
célozza.
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Kiegészítés:


A BME Tudományos Bizottsága fontosnak tartja, hogy a TÁMOP 4.2.1.B pályázat
végrehajtását is kiszolgáló újonnan létrejövő, illetve módosuló nevű, de új feladatokat is
ellátó tudásközpontok pályázathoz kötődő tartalmi munkájának irányítása azon karok
szakmai vezetésével történjen, melyek az adott terület szakmai tevékenységét leginkább
lefedik. Így a „Biotechnológia, környezet-, egészségvédelem” tudásközpont szakmai
irányítója a BME VBK, a „Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány” tudásközpont
szakmai irányítója a BME TTK kell legyen. Javasoljuk, hogy a tudásközpont szakmai
vezetőjének személyét az érintett karok a szenátusi előterjesztéshez nevesítsék (a BME
VBK részéről Salgó András tanszékvezető, egyetemi tanárt javasolták.)



A Tudományos Bizottság fontosnak tartja, hogy ezen szakmai vezetők már a TÁMOP
4.2.1.B projekt jelenleg folyamatban lévő szerződéskötési és döntési folyamataiban is
vegyenek részt, pontosabban: (i) a szerződés megkötésébe a kari gazdasági vezetők
legyenek bevonva, hiszen ezt a pályázat is előírja; (ii) a projektre vonatkozó bármely
dokumentum (pályázat, szerződés, esetleges szerződésmódosítás, jelentések) - kérésre - a
kari vezetők rendelkezésére álljon.



A jövőben az egész egyetemet érintő nagy projektek irányítását és pénzügyi
menedzsmentjét célszerűen egyetemi és ne kari szervezetek bonyolítsák le.

Ezen napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés támogatásáról, a bizottsági vita után
elektronikus szavazás döntött.

2010. április 22.

Dr. Levendovszky János
egyetemi tanár, a bizottság elnöke
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