BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR

A Kari Tanács és az Oláh György Doktori Iskola Tanácsa 2017. 06. 08.-i
közös határozata

Doktoranduszok Oktatási Szabályzata

Hatályba lép: 2017. 06. 08-án.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (a
továbbiakban a BME VBK) Kari Tanácsa és az Oláh György Doktori Iskola Tanácsa a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Doktori és Habilitációs Szabályzat 12. § (5) bekezdése,
valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (a
továbbiakban: TJSZ) 23. § felhatalmazása alapján a Doktoranduszok oktatási szabályzatát az alábbiakban
határozza meg.

1.) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a BME VBK valamennyi szervezeti egységére, alkalmazottjára,
valamint a BME VBK Oláh György Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatóira. A BME VBK Oláh
György Doktori Iskolájába felvett hallgatók kötelesek a BME VBK oktatási tevékenységében a
jelen Szabályzat rendelkezései szerint részt venni.
2.) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 44. § (5) bekezdés
a) pontja alapján a doktoranduszt tanulmányi kötelezettségeinek keretében heti 4 óra
időtartamban a doktorandusz gazda-tanszékének vezetője (azaz a témavezető, vagy külső
témavezető esetén a konzulens tanszéke) kötelezheti konzulensi feladatok elvégzésére, a BME
VBK gondozásában lévő BSc és MSc szakokon tanulmányokat folytató hallgatók egyéni feladatos
kutatómunkája, szakdolgozata illetve diplomamunkája felügyeletére, témavezetésére. A
konzulensi feladatokat a PhD témavezető véleményének figyelembevételével a tanszékvezető
úgy határozza meg, hogy a konzulensi munka a doktorandusz kutatási feladatainak
előrehaladását segítse elő. A konzulensi munkát eredményesen végző doktorandusz-hallgató
nevét az elkészült egyéni feladat beszámolón, szakdolgozaton illetve diplomamunkán fel kell
tüntetni.
3.) Az Nftv. 44.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint a BME VBK Oláh György Doktori Iskolája tanterve
alapján az „irányított oktatás” tantárgy keretében a doktorandusz az adott félévben 14 heti
időtartamra további heti 4 óra időtartamban köteles a BME VBK gondozásában lévő BSc és MSc
szakokhoz tartozó tantárgyak tantermi gyakorlati kurzusainak megtartására, zárthelyi
dolgozatainak javítására, laboratóriumi csoportok vezetésére. E feladatok ellátása a tanterv
része, ezért félévente a BME VBK Oláh György Doktori Iskolája tanterve szerinti (4) kredit jár a
doktorandusz hallgató részére a tantárgy teljesítése esetén.
4.) A BME VBK a jelen szabályzat 3.) pont szerinti oktatási feladatait (5) jeles eredménnyel teljesítő
doktorandusz hallgató részére az adott félévben kreditenként 12.500 Ft egyösszegű, az Nftv.
85/C.§ d) pontja és a BME TJSZ 23.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányi teljesítményt
figyelembe vevő teljesítményalapú ösztöndíjat ad, az őszi félév vonatkozásában január
hónapban, a tavaszi félévben június hónapban tervezett kifizetéssel. Pályázatot benyújtani a
jelen szabályzat mellékletét képező Pályázati lap megfelelő kitöltésével és benyújtásával
lehetséges. Az ösztöndíjra a pályázatot a BME VBK Dékáni Hivatalába kell benyújtani az adott
félév pótlási hete végéig. A pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatok
automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatokat a dékán felkérésére a doktori iskola
vezetőjéből és a tudományos dékánhelyettesből álló bizottság bírálja el. A pályázat eredménye
legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő tíz napon belül kerül közzétételre a BME VBK
honlapján. A pályázat elbírálásának eredményével szemben a közléstől – ennek hiányában a
tudomásra jutástól – számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal
lehet élni a Tanulmányi Rendszeren leadott kérelemmel.

5.) A doktorandusz gazda-tanszékének vezetője tavaszi félévben február 15-ig, illetve őszi félévben
szeptember 15-ig köteles meghatározni a doktorandusz 3.) pont szerinti oktatási feladatait, és
erről a VBK Dékánja felé tájékoztatást adni. A doktoranduszok 3.) pont szerinti oktatómunkájáért
a 4.) pont szerint járó ösztöndíj keretét a VBK biztosítja.
6.) A 3.) pont szerinti feladatok a hallgató külföldi tartózkodása, vagy egyéb akadályoztatása miatt a
hallgató kérésére, a tanszékvezető támogatásával félévek között átcsoportosíthatóak, az alábbi
7.) pont figyelembe vételével. A doktoranduszképzés 6/8 féléve során a BME VBK Oláh György
Doktori Iskolája tantervében előírt (6×4) kreditnyi oktatómunkát ez esetben is teljesíteni kell. A
Tanulmányi Rendszerben az Oktatómunka 1–6 tárgyakat a tényleges teljesítés féléveiben kell
felvenni. Az átcsoportosítást a doktori iskola vezetője engedélyezheti.
7.) A doktorandusz hallgatói munkaszerződés keretében foglalkoztatása a 2.) és 3.) pontban
meghatározott feladatokkal együtt egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti 20 órát.
8.) Jelen szabályzat 2017. június 8-án lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 2013. november 26-án
elfogadott szabályzat érvényét veszti. Az új szabályzat rendelkezéseit 2017/18 tanévtől kell
alkalmazni a jelen szabályzat 9.) bekezdése kivételével.
9.) Jelen szabályzat 4.) bekezdése szerinti ösztöndíjban a 2016/17 tanév tavaszi félévében felvett
irányított oktatás tantárgyat teljesítő doktorandusz hallgató is részesülhet, amennyiben a jelen
Szabályzat feltételeinek megfelel. A pályázat benyújtásának határideje 2017. június 15.

Budapest, 2017. június 8.
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Az oktatási tevékenység keretében e félévben végzett oktató munka:
Oktatott tantárgy neve:
Oktatott tantárgy Neptun kódja:
Végzett tevékenység:
Budapest, …………………………………………
_____________________
pályázó doktorandusz
Az e félévben oktatott tantárgyhoz tartozó tanszékvezető igazolása:
Tanszék neve:
Tanszékvezető neve:
Az ösztöndíjpályázatban megjelölt oktatási feladat jeles (5) eredményű teljesítését igazolom.

Budapest, …………………………………………
_____________________
tanszékvezető

