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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és
Működési Rend 38. §-a, valamint a Humánpolitikai Szabályzat (a továbbiakban: HSz) 61-62. §ában foglalt felhatalmazás alapján az Építőmérnöki Kar (a továbbiakban: Kar) Kari Tanácsa az
alábbi határozatot (a továbbiakban: Határozat) adja ki:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Határozat célja
Jelen Határozat célja, hogy a Kari Tanács döntése által adományozható – címzetes egyetemi
docensi és címzetes mesteroktatói – címekre vonatkozó feltételrendszer teljesítésével biztosított
legyen az a magasszintű szakmai színvonal, amit az adott címek képviselnek.
2. §
A Határozat hatálya
(1)

(2)

Jelen Határozat személyi hatálya kiterjed
a)
az Egyetemmel megbízásos (óraadói) jogviszonyban álló személyekre,
b)
a Kar azon közalkalmazottjaira, akik részt vesznek a címadományozás folyamatában,
c)
a Kari Tanácsra.
Jelen Határozat a címzetes egyetemi docensi és címzetes mesteroktatói címek
adományozásának feltételrendszerét határozza meg.
II. FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
3. §
Címzetes egyetemi docens

A címzetes egyetemi docensi cím az általános feltételeket meghatározó HSz 61. § (4) bekezdés
keretei között annak a személynek adományozható, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:
a)
az építőmérnöki, földtudományi vagy építészeti területen
aa) akár jelentős, legalább 15 éves gyakorlattal rendelkezik, amelynek keretében
műveket tervezett, kivitelezett, szakcikkeket írt, szakmai minősítő bizottságokban
vett részt vagy szakmai műhelyeket vezetett,
ab) akár ezeken a tudományterületeken jelentős elméleti tevékenységet végzett,
b)
a Karon előadóként legalább 5 éven át, a szorgalmi időszak legalább felében
folyamatosan és rendszeresen oktatott, a tárgyaihoz tananyagot fejlesztett és azt
dokumentumként is közzétette a hallgatói számára.
4. §
Címzetes mesteroktató
A címzetes mesteroktatói cím az általános feltételeket meghatározó HSz 62. § keretei között annak
a személynek adományozható, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:
a)
legalább 10 éve megbízásos oktatói jogviszony keretében a Kar valamely tanszékével
szakmai kapcsolatban áll,
b)
doktori fokozattal nem rendelkezik,
c)
részt vesz a kari, gyakorlati jellegű tárgyak oktatásában, azokat az átlagból kiemelkedő
módon, pl. külső órák, szakmai látogatások szervezésével segíti,

d)

az oktatott tárgyainak témaköréhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységet végez, amely
szakcikkekkel, szakmai alkotásokkal azonosítható.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §

(1)
(2)
(3)

Jelen Határozat az aláírásának napján lép hatályba.
Jelen Határozat megtalálható az alábbi oldalon
https://epito.bme.hu/szabalyzatok
Jelen Határozatot az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala gondozza.
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