
BESZÁMOLÓ

az Építőmérnöki Karon 2008. január és 2010. december között

folytatott doktori képzési és címszerzési tevékenységről

Képzési adatok, 2010.
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ÉPÍTŐ 210 41 10 2 132
BME (8 KAR) 1583 544 127 16 957

1 Nappali tagozaton egyetemi oklevelet szerzettek száma (MSC/MA, ill. 5 éves diploma).
  Forrás: OKM részére készült 2010-es KTH kimutatás.
2 Három évfolyam (6 aktív félév) összege. Forrás: OKM részére készült 2010-es KTH kimutatás.
3  Az összes kiadott doktori fokozatból az egyéni felkészülők számának levonásával (ODT adatbázis).
4 Teljes munkaidejű oktató/kutató, PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással. 

Statisztikai adatok az Országos Doktori Tanács honlapja alapján:

statisztikai adatok 2007 2008 2009 2010 2011

a doktori iskolába az adott évben felvételt 

nyert hallgatók

15 17 12 17 13

közülük állami ösztöndíjas 9 9 10 5 6

a korábban a DI-ba felvett hallgatók közül 

ebben az évben abszolutóriumot szerzettek

8 9 7 12

a korábban a DI-ba felvett hallgatók közül 

ebben az évben fokozatot szerzettek (lezárt 

sikeres eljárások)

2 9 9 10

összes megítélt fokozat az adott évben (lezárt

sikeres eljárások)

6 12 17 10

ebből egyéni felkészülő 2 1 3 0

a felvettek (1. sor) közül nem nappali 

tagozatos doktoranduszok

6 5 2 11 6

Magyarázat:
A 2007 és 2008 évek oszlopai a korábbi Földtudományi Doktori Iskola és a korábbi Építőmérnöki 
Tudományok Doktori Iskola együttes eredményeit mutatja, 2009-től az egyesült Vásárhelyi Pál 
Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola adatait tartalmazza a táblázat.
A 2011-es évben az MSc-képzés mintatanterv szerint haladó végzőseihez igazodva a DI átállt a januári
felvételiztetésre, az első ilyen felvételi eredményeit mutatja az utolsó oszlop. A 2010 és 2011 évekre 
együtt 11 állami ösztöndíjas helyet kapott az iskola.

Említést érdemel az összes megítélt fokozat kiemelkedő 2009-es, és a korábbi átlagoknál magasabb
2008-as évi értéke. Ez visszavezethető arra, hogy 2007-ben a doktori szabályzat a publikációs- és a
nyelvi  követelmények  szempontjából  szigorodott,  ezért  sokan  még  a  régi  szabályozás  szerint
elindították a fokozatszerzési eljárást. Ezen eljárások többsége ekkorra fejeződött be. Ugyanakkor a
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2010-es  eredmény  jelzi,  hogy  ezen  csúcs  lefutása  után  sem várható  drasztikus  visszaesés,  az  új
szabályozás  mellett  kialakított  ösztönzők,  a  szabályok  egyértelmű  és  előre  kiszámítható  volta
határozottan segíti az új fokozatok megszerzését is.

A 2009-es csúcs utáni visszaesés elmaradása még jobban látszik az iskola eredményeit az Egyetem
átlagával  és többi  karával  összehasonlító grafikonon,  ahol  egy normált  hatásfok látható (az utolsó
három évben doktori képzéssel fokozatot szerzettek száma a megelőző három éves időszakban felvett
hallgatók számához viszonyítva), de a 2010-es eredmény még a 2009-esnél is jobb.. 

A frissen abszolutóriumot szerzők, és doktori eljárást megindítók közül kiemelhető Lakatos Éva, aki a
2010-ben  első  alkalommal  kiírt  BMe  Kutatói  Pályázaton  1.  díjat  nyert,  ezzel  lehetőséget  kapott
doktori  témájának  az  egyetemi  doktori  honlapon  (http://doktori.bme.hu/)  keresztül  történő
bemutatására.
 

2


	BESZÁMOLÓ
	az Építőmérnöki Karon 2008. január és 2010. december között
	folytatott doktori képzési és címszerzési tevékenységről

