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1. Vezetői összefoglaló
MAB korábbi ajánlásai és ezek megvalósulása
A 2007-2008. évi MAB akkreditáció során a Tájépítészeti Kar a legtöbb minősítési szempontra kiváló minősítést kapott. Egyedül a
létszám kritériumoknak nem felelt meg teljes mértékben, ezért csak 2012-ig kapott akkreditációt, s a hosszabbítást a két
mennyiségi kritérium teljesítéséhez kötötte a MAB.
A követelményeknek a Kar, az elmúlt évek tudatos fejlesztésének köszönhetően messzemenően eleget tett. A 2012. októberi
létszámadatok alapján az oktató létszám 43 fő volt, a minősített oktatók aránya 56%. Az akkreditációs kérvényt a MAB elfogadta, a
Kar akkreditációját 2013 végéig meghosszabbította.

Az elmúlt időszak legfontosabb oktatási és kutatási eredményei
Az elmúlt öt évben a Tájépítészeti Karon megerősödött, megszilárdult a Bologna rendszerű oktatás a tájépítészmérnök képzésben,
és kifutottak a korábbi egyetemi képzések, mind a tájépítészmérnök, mind a településmérnök egyetemi szakok esetében, ami az
oktatásszervezés szempontjából kedvezőnek mondható. A településmérnök mesterképzési szak esetében sajnos nincs alapszak;
ennek hiányát a tájrendező és kertépítő mérnök alapszak településüzemeltetési szakiránya hivatott betölteni. A tájépítészmérnök
mesterszakon három szakirányon tanulhatnak a hallgatók. 2011/12-ben elindult a tájépítész és kertművész MA mesterszakon is az
oktatás. Ezzel a fejlesztéssel a Karon már három képzési területen, agrárműszaki, műszaki és művészeti területen folyik az
oktatás. Ez az oktatási kínálat, ez a széles képzési paletta kiválóan megfelel annak a tág spektrumú tevékenységi, alkotói
területnek, melynek művelésére a tájépítészeket, tájépítészmérnököket és településmérnököket képezzük.
A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában, tájépítészeti témában évente 3-4 állami férőhelyes és 5-6 költségtérítéses
doktorhallgató kezdheti meg tanulmányait. 2010-ben a TÁMOP4.2.1. pályázat 8 állami férőhelyes hallgató felvételét tette lehetővé.
Korábban is, ma is van külföldi érdeklődés, tehát a doktori iskola kezd a nemzetközi tudományos továbbképzésben megjelenni.
További örvendetes eredmény, hogy az elmúlt 2-3 évben nőtt az abszolutóriumot szerző vagy eredményes doktori védéssel záró
hallgatók száma. 2011-12-ben 8 doktorjelölt tett eredményes vizsgát és szerzett tudományos fokozatot, s közülük ketten öt éven
belül nyújtották be és védték meg disszertációjukat.
A 2006-ban alapított 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat a Kar bevált publikációs fóruma, ami immár három éve magyar és
angol nyelven, tükörfordításban jelenik meg, nemzetközi szerkesztő bizottsággal rendelkezik, és az MTA felvette a tudományos
folyóiratok listájára. A tudományos fórum kiváló lehetőség doktorjelöltjeink és oktatóink, kutatóink számára, nem csak a publikálási
lehetőség révén, hanem a nemzetközi kapcsolatok építése, ápolása terén is.
A 2010-ben elnyert Fenntartható fejlődés, Élhető régió, Élhető települési táj című kutatási programban (TÁMOP 42.1. 1. alprojekt),
három témakörben a Kar oktatói-kutatói és doktoranduszi testületének 75%-a vett részt. Hat doktori PhD védés, egy DLA védés és
egy habilitációs védés, valamint konferenciák, konferencia kötetek, tanulmánykötetek, magyar és angol nyelvű publikációk, köztük
impakt faktoros publikációk fémjelzik a kiváló tudományos munkát.
2012-ben elindítottuk a tájépítészeti képzési programok nemzetközi akkreditációját. 2012 októberében mindhárom szakunk, a
tájrendező és kertépítő mérnök BSc, a tájépítészmérnök és a tájépítész és kertművész MSc, MA szakunk megkapta az IFLA
Europe hivatalos elfogadó nyilatkozatát. Ez azt jelenti, hogy a Karon oktatott 4 szakból 3 szak (75%) nemzetközi akkreditációjú
szak. A nemzetközi akkreditáció továbblépési lehetősége az angol nyelvű master képzés indítása. 2012. decemberében az
egyetem szenátusa elfogadta az angol nyelvű Tájépítész és kertművész mester szak (MA) indítási kérvényét. A szakot a 2013/14
tanévben tervezzük indítani.
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A Tájépítészeti Kar oktatói-kutatói testületének meggyőződése, hogy a tájépítészek és a településmérnökök munkájára az
országnak rendkívül nagy szüksége van. A táj- és településépítészeti feladatok sokasága, a hosszú évtizedek alatt felhalmozódott
és az aktuális, megoldást kívánó területfejlesztési, tájrendezési, tájrehabilitációs, tájvédelmi, településfejlesztési és -rendezési,
zöldfelületi, kert- és szabadtérépítészeti valamint műemlékvédelmi és értékvédelmi feladatok a szakterületek művelőinek
lehetőséget adnak tudásuk, tanulmányaik kamatoztatására, az egyéni alkotó képességek kibontakoztatására. Mindezt tehetik az
ország, a térségek, a települések élhetőségének, minőségi javításának, vonzerejének, megtartó-képességének növelése
érdekében, a fenntarthatóság, az ökológiai egyensúly megteremtése, védelme szellemében. A szakmai feladatok széles spektruma
felelősségteljes és elkötelezett szakembereket kíván, s a Kar oktatói, kutatói ebben a szellemiségben végzik oktató, nevelő és
szakmai munkájukat, mind a tervezés-fejlesztés, mind az építés kivitelezés, mind a fenntartás-üzemeltetés területén.
A táj- és településépítészeti feladatok ellátásához a Kar olyan elveket követ és olyan értékeket tart szem előtt, amelyek
megfelelnek a nemzetközi szakmai gyakorlat élvonalának, a hazai sajátosságoknak és az egyetemes emberi érdekeknek. A
hozzánk beiratkozott hallgatóknak lehetővé tesszük és elősegítjük a magas szintű szakmai tudás elsajátítását, a kreatív-alkotói
készségek kibontakoztatását és személyiségük fejlődését. Oktató munkánk végső célja, hogy a Karon oklevelet szerzett
szakemberek tudása és munkája eredményeképpen a táj és a település, az emberi környezet szebb, egészségesebb, értékekben
gazdagabb, azaz élhetőbb lehessen a ma és a jövő generációi számára.
A Kar feladatának tekinti, hogy az ország és a szakterület igényének megfelelően tájrendező és kertépítő mérnököket, okleveles
tájépítész mérnököket, okleveles tájépítészeket/kertművészeket, okleveles településmérnököket és tájépítészmérnök doktorokat
képezzen, részükre a szükséges tudás és készségek elsajátításához folyamatos kutató-fejlesztő munkával a leghatékonyabb
feltételeket megteremtse. A Tájépítészeti Kar a nemzetközi szakmai oktatási és kutatási kapcsolatok (ECLAS, EFLA, IFLA) további
fejlesztésével a közép-európai térségben az angol nyelvű tájépítész képzés központja kíván lenni. Ehhez mind geopolitikai
adottságai, mind az IFLA akkreditáció, mind pedig a jól felkészült oktató-kutató csapat rendelkezésre áll. A külföldi gyakorlatra
menő alap vagy mesterszakos hallgatóinkról rendre kiváló minősítésű visszajelzéseket kapunk, és végzett hallgatóinkat is örömmel
veszik fel gyakornoknak a jeles európai tájépítészeti tervező műhelyek. A külföldi gyakornoki idő rendkívül hasznos hagyomány a
Karon, a szakmában.

A Kar legfontosabb adatainak bemutatása
A Tájépítészeti Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói létszáma jelenleg 43 fő, ebből 24 fő rendelkezik tudományos
fokozattal. A Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak és kutatóinak száma jelenleg 45 fő. A Kar hallgatói létszáma a
2012/13. tanév I. félévében 609 fő, így az egy, teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó
teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma 25,3 fő.
A Karról az alábbi oktatók a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola törzstagjai: Csemez Attila egyetemi tanár (a Doktori Iskola
vezetője), Balogh Péter István egyetemi docens, Csima Péter egyetemi tanár, Fatsar Kristóf egyetemi tanár, Jámbor Imre egyetemi
tanár, M. Szilágyi Kinga egyetemi tanár és Sallay Ágnes egyetemi docens.
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2. A Kar küldetése, jövőképe és stratégiai céljai
2.1.

A tájépítészeti oktatás múltja és jelene

A kontinensen a Berlin melletti Dahlemben alakult meg az első kertészeti felsőoktatási intézmény, a második pedig Budán. Az
1853-ban Entz Ferenc által alapított kertészeti magániskolából 1894-ben létrejött a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet. Ebben a
tanintézetben indult meg Magyarországon (és tegyük hozzá: az akkori Monarchia egész területén) először a Kerttervezés és a
Kertművészet felsőfokú oktatása. A kerttervezés és a tájrendezés hazai tanításának azóta eltelt évszázadát három név fémjelzi:
Rerrich Béla, Ormos Imre és Mőcsényi Mihály.
A Rajzolás és festés című tantárgyat a budapesti Magyar Királyi Kertészeti Tanintézetben a képzés teljes ideje alatt oktatták. Az
első tanévben heti hat-hat óra, a második és a harmadik évben heti négy-négy óra időtartammal. (A Rajzolás és a festés az első
évben a heti óraszámok 20%-át tette ki.) A Kerttervezést elsőként 1898 őszén és 1899 tavaszán heti négy-négy órában Révész
István tanította.
Amikor 1908-ban Rerrich megkezdte tanintézeti működését, a felsőfokú iskola, a Kertészeti Tanintézet mindössze 14 éve létezett.
Fő feladata a termesztési tárgyak, a kertészeti technológiák és a fajtaismeret oktatása volt. Rerrich első dolga volt, hogy a
kertművészeti ismereteket módszeresen összefoglalja, önálló tantárggyá formálja, és a tantervet kiegészítse a tervezési tárgyak
elsajátításához szükséges alapozó tárgyakkal.
Ormos Imre vezetésével 1939-ben alakult meg a Kertművészeti és Kerttervezési Tanszék, amely 1943-ban, az Akadémiából
létrejött Magyar Királyi Kertészeti és Szőlészeti Főiskola keretében Kertművészeti Tanszékként működött tovább. Ormos az
érdeklődő hallgatók részére kerttervezési szakszemináriumot szervezett, amelyet a hallgatók 1943-tól vehettek fel. A tájépítész
szakma ezt a momentumot tekinti a szakterületi végzettség első hazai megjelenésének. A Magyar Építész Kamara táj- és
kertépítészeti tagozata ezért a legkorábbról azokat fogadja be és azoknak biztosít tervezési jogosultságot, akik Ormos
szakszemináriumának hallgatói voltak. Az önálló kertépítészeti képzés lehetőségének a megteremtése is ebben az időben merült
fel először.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletével 1945-ben létrejött az Agrártudományi Egyetem, amelybe Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karként betagozódott az addig önálló Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. Az egyetemi és a főiskolai tagozaton 1947-ig
párhuzamosan folyt a képzés. A kertészmérnök képzésben a szakterületi tárgyak oktatását a Kerttervezési Tanszék és Intézet látta
el, amelynek Ormos Imre volt a vezetője. Ebben az időben több kísérlet történt a táj- és kertépítészeti ismereteknek szakmérnöki
formában megszervezett oktatására (2 éves tájmérnöki képzés 1955., kerttervezési szakirányú továbbképzés 1956.), de ezek
sikertelenek maradtak.
Az 1953/1954-es tanévet azonban – a gödöllői székhelyű Agrártudományi Egyetemből kiválva – ismét önállóan, kezdte meg a
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola és ezzel gyors fejlődés vette kezdetét. A Kerttervezési Tanszék oktatóinak létszáma fokozatosan
nőtt, 1970-ig 15 főre emelkedett. A klasszikus kertészeti tudományok, valamint a táj- és kertépítészeti diszciplínák ebben az
időszakban rendkívül sokat fejlődtek. Az önálló szak létrehozására végül az 1963/1964-es tanévben került sor. A kertészmérnök
képzés ettől kezdve két szakon, a termesztési és a kertépítészeti szakon folyt. A kertépítészeti szakra az induló tanévben a II. és a
III. évfolyamra 15–15 hallgatót vettek fel, azaz felmenő rendszerben összesen harmincan tanulhattak a kerttervezési szakon. A 15
fős felvételi keretszám hosszabb ideig fennmaradt. Megkezdődött a tananyag és a tantervek folyamatos fejlesztése.
1969-ben a Főiskola jogutódjaként létrejött a Kertészeti Egyetem. A képzés az addigi 4,5 év helyett 5 év lett, s ez alkalmat adott
arra is, hogy a két szak tanterve szétváljon. Ekkor már a kertépítészeti és a termesztési szakra külön kellett jelentkezni. A felvétel
és a képzés az első évtől kezdve önálló tanterv szerint folyt. A végzettség megnevezése azonban változatlanul "kertészmérnök"
maradt a szak megjelölésével. Az önálló szak indítását Ormos Imre vívta ki, akit ezért a Tájépítészeti Kar iskolateremtő és
szakalapító professzorának tekint. Az 1970-es évek sorozatos tantervi reformokat hoztak. Mőcsényi Mihály kidolgozta az ún.
kétlépcsős képzés tantervét (ma bolognai rendszernek hívjuk), amely három év után kertépítő-tervező végzettségű kimenetet
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biztosított, majd újabb két év tanulmányaival a tájépítész oklevél megszerzésére adott lehetőséget. A gondosan kimunkált tantervet
azonban nem fogadta el az Egyetemi Tanács, így az lekerült a napirendről.
1982-ben nevezték át a szakot táj- és kertépítészeti szakká. A korábbi Táj- és Kertépítészeti Tanszékből megalakult a
Kertépítészeti Tanszék és a Tájrendezési Tanszék, ami előre vetítette a szakirányú oktatási rendszer bevezetését.
A rendszerváltó 1990-es évek az egyetemi életben, és a táj- és kertépítész képzésben is jelentős változást hoztak. Ennek az
időszaknak az eredménye, hogy 1992. szeptember 1-től kezdődően a kormány rendeletileg létrehozta a Tájépítészeti, -védelmi és
-fejlesztési Kart, amelynek keretében a tervezett hét tanszékből a létesüléskor öt szaktanszék megalakult. A Tájépítészeti Kar
megszületése Mőcsényi kitartó munkájának köszönhető. A Kar egyedülálló oktatási intézmény Európában, amelyet a nemzetközi
szakmai körök – többek közt az Európai Tájépítész Iskolák Szövetsége (ECLAS) – példaértékű műhelynek tekint.
A Kar megszületésével a lehetőségek egyszerre kitágultak. A hallgatói létszám néhány év alatt a négyszeresére nőtt, miközben
megmaradt a felvételi túljelentkezés 6-8-szoros aránya. Szakirányok alakultak és megszületett a Tájépítész Doktori Képzés, a
kilenc alprogrammal akkreditált PhD Iskola.
Az egyetemi integráció keretében tíz kar egyesítésével, gödöllői székhellyel, 2000-ben létrejött a Szent István Egyetem (SZIE),
amelynek tagja lett a Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar is. Az új egyetemi struktúra egyik hozadéka, hogy a Tájépítészeti
Kar gesztorságával létrejöhetett az egyetemi településmérnöki képzés. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karral közösen – Karunk
gesztorságával – önálló, egyetemi színtű okleveles településmérnöki szakot alapítottunk, majd a 2003/2004-es tanévben indítottuk
el a képzést 40 fő államilag finanszírozott hallgatói létszámkerettel.
A Szent István Egyetem eredeti kari struktúrájával csupán egy rektori ciklust, 3,5 évet élt meg. 2003-ban a három budai kar – az
egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem – kivált a SZIE szervezetéből és a Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetemhez csatlakozott. A 2003/2004-es tanévet a Kar a BKÁE – népszerű nevén a „Közgáz” – égisze alatt
nyitotta meg. A Kar neve 2004. szeptember 1-től kezdődően Tájépítészeti Karra változott.
Az EU-harmonizációnak megfelelően 2006-tól a 10 féléves tájépítészmérnök, valamint településmérnök szakok helyett lineáris,
több lépcsős képzés indult. A hét féléves Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszak után már három, négy féléves
mesterszakon van lehetőség a tanulmányok folytatására: Tájépítészmérnök és Településmérnök mesterszak MSc, ill. Tájépítész és
Kertművész mesterszak MA.
A Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola keretében hat féléves PhD képzésen szerezhetnek doktori fokozatot
a legrátermettebb hallgatók. A képzés öt alprogramban folyik.

2.2.

A Kar küldetés és jövőképe

A fenntartható fejlesztés elve megköveteli, hogy a gazdasági növekedés, valamint az ezt szolgáló területfejlesztés és a természeti
erőforrások használata a táj és a települések gazdagodásával, a települési környezet és a környezeti elemek minőségének
javulásával, értékeinek megőrzésével, a tartós növekedési folyamatokat hosszútávon biztosító környezet-állapotok fenntartásával
és a létfeltételek javításával járjon együtt. A tervezéshez és a fejlesztéshez, a szakmai irányításhoz térbeli-területi tervezésre
felkészült, kreatív szakemberek képzésére van szükség. Az itt végzettek a tájhasználat, a területfejlesztés, a település- és
tájrendezés, valamint az urbanisztika globális, kontinentális, országos és helyi problémáinak felismerésére, előrejelzésére, valamint
ezek elvi és gyakorlati megoldására készülnek fel. A képzés során a hallgatók elsajátítják a települések szabadtér és zöldfelületi
rendszerének tervezését, általános tájépítészeti, településrendezési, környezet-, természet- és tájvédelmi, illetve örökségvédelmi
követelmények szakmai érvényesítését.
A Tájépítészeti Kar erősségei a több mint száz éves oktatási-kutatási hagyomány és tapasztalat, a táj- és kertépítészet elméleti
művelésében, fejlesztésében és a gyakorlati tájépítészeti munkában meghatározó szerepet játszó oktatói állomány, a magasan
kvalifikált oktatók tudományos felkészültsége és kreatív-alkotói képessége, a gyakorlati jártasság, a hazai és nemzetközi szakmai
közéletben való rendszeres és meghatározó részvétel, valamint a Kar széleskörű nemzetközi oktatási és szakmai
kapcsolatrendszere. Mindezek alapján a Kar feladatának tekinti, hogy a tájépítészet, a területfejlesztés és a településrendezés
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szakterületén valamennyi képzési szinten és struktúrában magas színvonalon lássa el a felsőfokú képzés feladatait. A tájépítészet
szakterületén a Kar az ország egyetlen képzési helye, szerepe tehát meghatározó a szakterület egészére. A minőség iránti
elkötelezettséget ez a sajátosság is erősíti. A Kar oktatói-kutatói testületének meggyőződése, hogy a tájépítészek és a
településmérnökök munkájára az országnak rendkívül nagy szüksége van.
A Kar, feladata betöltéséhez olyan elveket követ és olyan értékeket tart szem előtt, amelyek megfelelnek a nemzetközi szakmai
gyakorlat élvonalának, a hazai sajátosságoknak és az egyetemes emberi érdekeknek. A hozzánk beiratkozott hallgatóknak
lehetővé tesszük és elősegítjük a magas szintű szakmai tudás elsajátítását, a kreatív-alkotói készségek kibontakoztatását és
személyiségük fejlődését. Az oktató munkánk végső célja, hogy a Karon oklevelet szerzett szakemberek tudása és munkája
eredményeképpen a táj és a település, az emberi környezet szebb, egészségesebb, értékekben gazdagabb lehessen a ma és a
jövő generációi számára.
A Kar feladatának tekinti, hogy az ország és a szakterület igényének megfelelően tájrendező és kertépítő mérnököket, okleveles
tájépítész mérnököket, okleveles településmérnököket, tájépítész és kertművész mestereket és tájépítész doktorokat képezzen.
Részükre a szükséges tudás és készségek elsajátításához folyamatos kutató-fejlesztő munkával a leghatékonyabb feltételeket
megteremtse. A Tájépítészeti Kar a nemzetközi szakmai oktatási és kutatási kapcsolatok (ECLAS, LE:NOTRE, EFLA, IFLA)
további fejlesztésével a tájépítészmérnök diploma nemzetközi elismertségét és megbecsültségét kívánja tovább erősíteni. A
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának legfőbb célkitűzése, hogy az új Bologna-jellegű képzésben a hazai
tájépítészeti oktatás, kutatás terén és a nemzetközi összehasonlításban is kiváló teljesítményt nyújtson. A Kar minőség iránti
elkötelezettségét, törekvéseit 2012-ben az IFLA Europe nemzetközi akkreditációja ismerte el.

2.3.

A Kar stratégiája

A Tájépítészeti Kar a hazai felsőoktatásban és kutatásban több szempontból is unikális:
• három képzési területen folyik oktatás: agrárműszaki, műszaki és művészeti területen;
• a Kar az ország egyetlen képzési helye, ahol egy több mint 100 éves képzési múltra és gyakorlatra építve a tájépítészetet
a teljes összetettségében és vertikumában oktatják;
• itt indítottunk, az országban elsőként, önálló egyetemi szintű településépítészeti képzést, majd arra alapozva
településmérnök mesterképzést.
A tájépítészeti és településépítészeti képzések összhangja a Kar hagyományos szemléletének, a fenntarthatósági és élhetőségi
elveknek, szempontoknak az érvényesülését jelenti. A képzések folyamatos erősítésének, minőségi és szerkezeti fejlesztésének
célja a tájépítészet és településépítészet szakterületének minőségi fejlesztése is. Sajnálatos tény, hogy az elmúlt években
csökkent a szakokra felvehető és felvett — s ezen belül a támogatott — hallgatói létszám. De ennél lényegesen nagyobb arányban
csökkent az állami finanszírozás mértéke, ami súlyosan megterheli a Kar oktatóit, és nehezíti a regionális céljaink elérését, azt a
célt, hogy az európai és a nemzetközi térben, kiváltképp a közép-európai térségben is versenyképes intézménnyé váljunk.

1. ábra: A szakokra felvett hallgatók száma képzések szerint (2003–2012)
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2. ábra: A szakokra felvett hallgatók, az oktatói létszám és a diplomát szerzettek száma képzések szerint (1993–2012)

A közép-kelet-európai térségben a főváros geopolitikai helyzetét kihasználva, a meglévő nemzetközi kapcsolati rendszerre
alapozva új angol nyelvű képzési központként kívánunk megerősödni, oktatási és kutatási téren egyaránt. Ebből a szempontból
jelentős eredménynek könyvelhető az IFLA Europe (korábban EFLA) akkreditáció 2012 évi megszerzése (mindhárom tájépítészeti
képzésre, BSc, MSc és MA), melyre alapozva a közeljövőben (2013/14) tervezzük az angol nyelvű Tájépítész és kertművész
mesterképzési szak (MA) szak indítását. Az idegen nyelvű képzésben új oktatási-finanszírozási modell kidolgozásával — tematikus
és projektorientált félévek neves külföldi oktatók részvételével — kívánjuk vonzerőnket fokozni, hogy egy-egy szemeszter önálló
hallgatása is érdekessé és elérhetővé váljon a külföldi hallgatók számára. Nagyobb létszámú érdeklődésre egyrészt az európai
országokból, másrészt az elmúlt évek trendjei alapján a tengerentúli vagy távol-keleti térségekből (Mexikó, Brazília, Vietnám)
számíthatunk.
Hagyományainknak megfelelően hangsúlyt fektetünk a határon túli magyar nyelvű iskolák szakmai támogatására. Szakmai
felügyeletet és koordinációt, oktatási segítséget biztosítunk a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán 2012/13. tanévben indult
tájépítészmérnök BSc képzésben. A magyar nyelvterületen folyó tájépítész BSc képzések szakmai támogatása a közös történelmi
múlt és kultúra, a táji hagyományok, tájépítészeti alkotások védelme érdekében is elengedhetetlen. Ugyanakkor vitathatatlan
gazdasági érdek is fűződik az oktatási együttműködéshez, hiszen a potenciális bemeneti létszám növelésével jó esélyt teremtünk a
Tájépítész MSc/MA képzés minőségi fejlesztésére.
A magyar nyelvű MSc/MA képzések minőségi fejlesztésének célja: design- és projektorientált képzés kialakítása. Szükséges
akciók: tananyagok, tantervek részleges revíziója, könyvtárfejlesztés, tervezési műhelyek fejlesztése; tervezési feladatok
megszerzése, partnerségi kapcsolatok építése, tanulmányi szemlék lehetőségének megteremtése, hallgatók bevonása tervezési
és kutatási pályázatokba; a hallgatók számára tervezési gyakorlatot ajánló képzési helyek kínálatának növelése. Külön feladat még
a mentori tevékenység minőségének és hatékonyságának javítása, a tudományos diákköri tevékenység és a Rerrich Béla
Tájépítész Szakkollégium munkájának támogatása.
A intézményközi, nemzetközi együttműködésekre kétoldalú együttműködési szerződéseket kötöttünk, illetve európai oktatási
együttműködési pályázatokat adtunk be: European Masters of Landscape Architecture (MSc) a Fachhochshule Freising
Weihenstephan (D), az Erasmushogeschool Brussel (B) és az Estonian University of Life Sciences (EST) iskolákkal; EU TEACH 2
– Cluster for DIGITAL LANDSCAPE – BSc és MSc szintű közös képzés a University of Sheffield (GB), a Rapperswill University of
Applied Sciences (CH), a BOKU Wien (A) és a Karadeniz Technical University (TK) iskolákkal. Kétoldali oktatási és kutatási
együttműködési szerződésünk van BSc, MSc, PhD szintű hallgatói és oktatói cserékre és közös kutatásokra a SLU Alnarp (S)
iskolával.
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A doktorképzésben új lehetőséget jelenthet az építészeti tervezői képzéshez hasonló DLA képzés indítása, a tájépítészeti
mestertestület megalapítása, ami itthon és Európa-szerte is új képzési kínálatot jelentene. A jelenlegi PhD képzés fejlesztésének
célja ezért az önálló tájépítészeti doktori iskola (PhD+DLA) létrehozása, a doktori képzés színvonalának javítása, az aktuális
alkalmazott kutatási és szakmaspecifikus feladatokba való intenzív bekapcsolódás. A doktor képzésen eddig is volt nemzetközi
érdeklődés, azonban a,képzési hatókör bővülésével nagyobb külföldi érdeklődés várható, illetve a határon túli magyar képzésről is
lehet majd újabb belépési igény. A PhD képzés, mint életpálya szakasz vonzerejének növeléséhez meg kell oldani a doktori
képzésben részt vevők kutatási részvételének támogatását, az alkotói, kutatói pályázatok elérhetőségének és sikerességének a
javítását.
Az egyetemi képzési programok mellett fejleszteni kívánjuk a felnőttképzési programokat szakirányú továbbképzéssel, felvételi
előkészítő, illetve pre-master kurzusokkal, szakirányú továbbképzési programokkal. A képzés fejlesztésének egyik iránya a célzott
integrált kutatásfejlesztéshez – Fenntartható fejlődés és élhető táj – kapcsolható. Ez az irány a település-, terület-, vidék-,
kistérség-fejlesztési feladatokat ellátó, különböző végzettségű szakemberek tájszemléletű képzését kínálja egyetemi szakmérnöki
kurzusok akkreditálásával és indításával. E területen a BME Építészmérnök Karán folyó főépítész képzéssel való együttműködés
ad fejlesztési lehetőséget. A főépítész képzésben eddig is integráltan megjelenő tájépítészet tantárgyon túl önálló települési
tájépítész végzettséget nyújtó képzési program kidolgozásának előkészületei már folynak. További önálló képzési cél lehet többek
között a tájgondnok képzés, illetve a fejlesztési típusú tervezés, a fejlesztéspolitikai prioritások és a fejlesztéspolitikai pályázatírói
kompetenciák posztgraduális képzése is, mellyel a tájépítészek tájmenedzseri feladatok ellátására képeznék tovább magukat.
A képzési kínálat bővítésének másik hangsúlyos területe illetve kamarai krediteket adó szakirányú továbbképzések igényéhez
kötődik, mely elsősorban a szakigazgatással és a szakigazgatási és szakfelügyeleti szervekkel, valamint a szakmai
érdekképviseleti szervekkel történő együttműködés keretében valósulna meg. Többek között a jelenleg átalakulóban lévő
jogosultsági rendszer kapcsán előtérben kerületek olyan tervtípusok, tervfajták, ahol a tájépítészeti szakterület terjeszkedhet. Az
oktatás terén – azokon a pontokon, ahol nincs kiépült kapacitás – ezekre a tevékenységtípusokra és tervfajtákra fókuszálni kell,
megteremtve ezek szakmailag elfogadott hazai tartalmi követelményeit.
Az egyetemi előkészítő tanfolyamok mellett az egyetemi képzést kiegészítő/megszakító, gyakorlati képzési helyekkel
együttműködő, tematikus gyakorlati műhelyek megszervezése számos európai tájépítész iskolákban meghonosodott minta
átvételét jelentené (pl. nemzetközi szakmagyakorlati helyek listájának összeállítása, akkreditálása, az Internship lehetőségek
kiaknázása az Erasmus keretein belül).
A Kar szervezeti fejlesztésében minősített oktatók aránya jelentősen javult, további, esetlegesen a Kar szerkezeti átalakítását is
érintő feladat, hogy minden szervezeti egységben legalább két vezető oktató (minimum egy egyetemi tanár) legyen.
Az Egyetemen belüli és egyetemek közötti együttműködések biztosíthatják, hogy a nemzeti programmal összhangban egy
komplex, a fenntarthatóságra, a táji-környezeti tudásra alapozott oktatási program születhessen, egyetemi vagy felnőttképzési
programok számára.
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3. A Kar szervezete és vezetési rendszere
3.1.

A kari döntéshozásban résztvevő szervezetek bemutatása

3.1.1. A Kar szervezeti egységei, felépítése

3. ábra: A Kar szervezeti egységei, testületei

3.1.2. A Kar vezetői
A Kar vezetője a dékán, akit munkájában az oktatási és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes, a stratégiai és
tudományos dékánhelyettes, a gazdasági referens és a külügyi referens segítik. A dékánt – pályázat útján – a Kari Tanács és a
Szenátus véleményének meghallgatásával a rektor nevezi ki. A dékánhelyettesek számát, feladatait, illetve a munkakör
betöltésének feltételeit a kari szervezeti és működési rend határozza meg. A dékánhelyetteseket a Kari Tanács véleményének
meghallgatása után – a kiírt pályázatra jelentkezők köréből – a dékán bízza meg.

3.1.3. A Karon működő testületek
A Tájépítészeti Kar legfőbb vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács. A Kari Tanács 15 tagból áll, elnöke a dékán. Tagjai
(hivatalból) a dékán és a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke, illetve választás alapján a Kar vezető oktatói közül 6 fő, a nem
vezető oktatók-kutatók közül 3 fő, 1 fő a Kar nem oktató – nem kutató munkatársai közül, valamint a Hallgatói Önkormányzat
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három képviselője. A Kari Tanács állandó meghívottjai: a Kar dékánhelyettesei, a Szenátus választott kari tagjai. A Kari Tanácsi
tagok választásának módját az egyetemi SZMSZ tartalmazza.
A Karon állandó jelleggel öt bizottság működik, amelyek a Kari tanácsnak vannak alárendelve: Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB),
Kari Tanulmányi Bizottság (KTB), Kari Diákjóléti Bizottság (DJB), Kari TDK Bizottság (KTDKB) és a Minőségügyi Bizottság (MB).
A Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB) legfontosabb feladata a tantárgyi ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata. A Kari
Kreditátviteli Bizottság 3 oktató tagból áll. A KKB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a
KKB elnöke. A KKB további két oktató tagját a Kari Tanács választja határozott időre. A KKB ülésein a kari Hallgatói Önkormányzat
képviselője tanácskozási joggal részt vehet. A Kari Kreditátviteli Bizottság saját ügyrendje szerint működik, melyet a Kari Tanács
hagy jóvá. Az ügyrend rendelkezik a KKB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről. A Kari Kreditátviteli Bizottság a
Szabályzatban szereplő hatásköreit – a jogorvoslat kivételével –, az ügyrendjében meghatározottak szerint, az oktatási ügyekért
felelős dékánhelyettesre átruházhatja. Kötelező tárgyak befogadása esetén a KKB – intézményközi megállapodás hiányában –
kikérheti a kérelemmel érintett, tanulmányokért felelős oktatási szervezeti egység véleményét. A Kari Kreditátviteli Bizottság
határozatainak folyamatos nyilvántartására a Tanulmányi Hivatal/Osztály kötelezett.
A Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon eljáró testület. A Kari Tanulmányi
Bizottság négy főből áll. A KTB-nek hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KTB elnöke. A KTB
másik oktató tagját a Kari Tanács választja határozott időre. A KTB hallgató tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja minden
tanévben. A KTB-ben 50%-os a hallgatói részvétel. A Bizottság saját ügyrendje szerint működik, melyet az illetékes Kar Kari
Tanácsa hagy jóvá. Az ügyrend rendelkezik a KTB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről. A Kari Tanulmányi
Bizottság szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A KTB köteles kikérni a
tanszékek/tanszékcsoportok/intézetek vezetőinek véleményét, ha döntésével az érintett oktatási szervezeti egységekre
kötelezettség hárul, vagy ha a döntéshez szakértelmük szükséges. Külföldi vendéghallgató esetében, indokolt esetben, a Kari
Tanulmányi Bizottság a képzést szervező szervezeti egység véleményét figyelembe véve hozza meg döntését.
A kari minőségbiztosítás legfőbb testülete a Minőségügyi Bizottság (MB). A testület feladata a Kar minőségügyi koncepciójának
kidolgozása a minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások meghatározása, a képzési programok rendszeres belső
értékelése, a hallgatók értékelése, az oktatók minőségének biztosítása, az oktatási infrastruktúra (tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások) értékelése. Belső információs rendszer és a nyilvánosság biztosítása. A Minőségügyi Bizottság három
tagból áll. Elnöke mindenkor vezető oktató.
A kari TDK Bizottság három főből áll, ebből két oktató–kutató, és egy nappali tagozatos PhD hallgató, aki a TDK konferenciák
előkészítésében segíti a TDK Bizottság munkáját. Célja, hogy lehetőséget nyújtson az átlagot meghaladó képességű hallgatók
önkéntes, a kötelező tananyagot meghaladó ismeretszerzésére, a kutatómunkába történő bekapcsolódására, eredményeik
szakmai nyilvánosság előtti bemutatására és megítélésére. Mindez a differenciált felsőoktatási tehetséggondozást, a
szakemberképzés színvonalának emelését és a kutatói utánpótlást szolgálja. A kari Diákjóléti Bizottság elnöke a Kar főállású
munkatársa, tagjai az évfolyamok képviselői. Fő feladata a vonatkozó jogszabályok és az egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével dönteni a hallgatói juttatásokról.
A Dékáni Kabinet a Kar irányításával és vezetésével kapcsolatos egyes feladatainak a szervezését, ellátását és döntéselőkészítési feladatait látja el. Vezetője a dékán, tagjai a Kar dékán-helyettesei, a pénzügyi referens és a kari hivatalvezető. A
Dékáni Kabinet az aktuális feladatoknak megfelelően heti, kétheti rendszerességgel ülésezik. A Kabinet döntéseiről jegyzőkönyv
készül, amelyet elektronikus úton a kabinet tagjain kívül a tanszékvezetők is megkapnak. A Tanszékvezetői Értekezlet a Karon a
Dékáni Kabinethez hasonló vezető testület, de a Kabinet tagjain kívül az összes tanszékvezető meghívást kap az értekezletre. Az
értekezlet általában a Kar fontos, meghatározó döntései előtt kerül összehívásra. A döntésekről emlékeztető készül, amely a
Dékáni Hivatalban elérhető.

3.1.4. A hallgatók szerepe és részvétele a döntéshozásban
A hallgatói véleményezés illetve részvétel a döntéshozatalban döntően a hallgatói önkormányzat és a hallgatók által választott
képviselőkön keresztül érvényesül. Oktatási és tanulmányi ügyekben a hallgatók egyrészt a Kari Tanácsban működő képviselőkön
keresztül (az évfolyamok által választott öt hallgató vesz részt a Kari Tanács munkájában, a tanács létszámának közel
egyharmada), a kari Tanulmányi Bizottságban (létszámának 50%-a hallgató), másrészt az évfolyam képviselőkön keresztül napi,
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aktuális ügyekben véleményt mondanak, illetve adott esetben felszólalással élnek. A tantárgyak féléves követelményrendszereit a
hallgatók észrevételezik, adott esetben az évfolyam képviselők útján kezdeményezik pl. annak módosítását. További hallgatói
véleményezési fórum az ún. nyílt tanszéki értekezletek intézménye, ahol a hallgatók képviselői az adott tanszék által oktatott
tárgyakról, a tanszék és a tanszéki oktatók munkájáról mondhatnak véleményt, értékelést és javaslatokkal élhetnek.

3.2.

A fontosabb irányítási folyamatok bemutatása és értékelése

3.2.1. A döntéshozás folyamata
A Kari Tanács a hatáskörébe tartozó témákban döntéseket hoz, javaslatokat fogalmaz meg, illetve véleményt nyilvánít. Hatáskörét
a Kari SZMR határozza meg részletesen. A Kari Tanács, az alábbi hatáskörben hoz döntéseket, fogalmaz meg javaslatokat:
– javaslatot tesz saját működési és szervezeti rendjének meghatározására;
– dönt tanszéki kutatócsoport, kutatóközpont, illetve projekt jellegű szervezet létrehozásáról, illetve megszüntetéséről;
– véleményezi az egyetemi szintű szabályzatok tervezeteit, illetve javaslatot tesz egyetemi szintű szabályzat alkotására;
– elfogadja az egyetemi szintű keretszabályzatok szerint a kari szabályzatokat;
– dönt kari bizottság létrehozásáról, megválasztja azok tagjait;
– megválasztja az egyetemi szintű bizottságok kari képviselőit;
– értékeli a Kar éves tevékenységét, kidolgozza a Szenátus elé terjesztendő kari beszámolót;
– elfogadja a Kar költségvetését és zárszámadását;
– véleményezi az egyetemi – és ezen belül különösen a kari – költségvetési és fejlesztési javaslatokat;
– véleményezi a jogszabály vagy egyetemi, kari szabályzat által hatáskörébe utalt vezetői pályázatokat;
– véleményezi a Kari oktatói, kutatói állásokra benyújtott pályázatokat;
– dönt kari címek és kitüntetések alapításáról, adományozásáról;
– javaslatot tesz egyetemi kitüntetések, címek alapítására, adományozására;
– javaslatot tesz szak alapítására, indítására, illetve megszüntetésére;
– meghatározza és jóváhagyja az operatív tanterveket;
– meghatározza és jóváhagyja a tantárgyi programokat, illetve azok tartalmának 25%-nál nagyobb módosítását;
– dönt a Kar oktatómunkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos alapvető kérdésekről;
– dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat hatáskörébe utal;
– véleményt nyilvánít minden olyan, a Kar tevékenységével összefüggő kérdésben, amelyben a döntés a rektor, illetve a
Szenátus feladat- és hatáskörébe tartozik.
A dékán feladat- és hatáskörébe tartozik minden a Kar feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés, véleményezés, javaslattétel és
intézkedés, melyet jogszabály vagy szabályzat nem utal más hatáskörbe. A dékán hatáskörébe tartozik különösen a Kar
képviselete; a kari szervezeti egységek, a kari oktatási tevékenység irányítása és ellenőrzése; a kari költségvetés tervezése és
végrehajtása; a kari személyzeti munka irányítása; a kari hivatalok irányítása. A dékán feladatait és hatáskörét részletesen a Kar
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
A dékán mellett a napi kari igazgatási, ügyviteli, gazdálkodási, tanulmányi és szervezési feladatok ellátására Dékáni Hivatal
működik.

3.2.2. Stratégiaalkotás és nyomon követés
A kari stratégia-alkotás célja, hogy az évszázados múltra visszatekintő tájépítészeti oktató, kutató és tervező műhely kialakult
vezető pozícióját megtartsa, növelje. A Kari stratégiaalkotás a dékán és a dékán-helyettesek feladata, akik a Dékáni Kabinet, a
tanszékvezetők, valamint a hallgatók képviselőinek a bevonásával készítik el a Kar stratégiáját. A stratégia kitér az oktatásban,
kutatásban, nemzetközi szerepvállalásban betöltött jelenlegi helyzetre és megfogalmazza a jövőbeni célokat. A kari stratégia
mindenkor illeszkedik az egyetemi stratégiai célkitűzésekhez. A stratégiában megfogalmazott célok, feladatok nyomonkövetését a
Kari Tanács végzi. Évi rendszerességgel, jellemzően az év végén nyílt Kari Tanács keretében történik az elvégzett feladatok
áttekintése.
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3.2.3. A minőségirányítás rendszere
A kari minőségirányítási rendszer kialakításának célja, hogy az oktatási/képzési színvonalat növelje, magas szinten tartsa; az alapés alkalmazott kutatások eredményességét, a magas színvonalú munkavégzést; a működés hatékonyságát fokozza; valamint a
Kar partnerei körében (hallgatók, oktatók, kutatók, egyetemi dolgozók, a kikerülő hallgatók leendő alkalmazói, a felsőoktatással
kapcsolatban álló társadalmi szervezetek, intézmények) az elégedettséget fokozza, illetve az igényeket minél teljesebben
kielégítse.
A minőségügyi rendszer kidolgozása során fontosnak tartottuk, hogy a koncepcióba beépüljenek az alábbi szempontok:
–
Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások.
–
Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése.
–
A hallgatók értékelése.
–
Az oktatók minőségének biztosítása.
–
Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások.
–
Belső információs rendszer.
–
Nyilvánosság.
Minőségügyi célkitűzésünk, hogy olyan rendszerszintű mechanizmusokat intézményesítsünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a Kar
képes legyen tevékenységeinek folyamatos felülvizsgálatára, és ez alapján azok korrekciójára, minőségének folyamatos
fejlesztésére. A minőségbiztosítás folyamata négy elemből áll: a szabályozási háttér megteremtéséből, a felhasználók
elégedettségét vizsgáló adatok összegyűjtéséből, az eredmények felhasználásából és az eredmények nyilvánosságának
biztosításából.
– A szabályozási háttér megteremtése biztosítja a minőségügyi rendszer összehangoltságát, teljes körűségét, a rendszer
működtetésével kapcsolatos felelősségeket. A szabályozás biztosítja az adatszolgáltatás anonimitásának és az eredményekhez
való hozzáférésének garanciáit is.
– Az adott tevékenységgel vagy erőforrással kapcsolatos elégedettség értékelését azok használói értékelik. Ez az elem szűkebb
értelemben az elégedettség szubjektív értékelését foglalja magában (például az oktatói vagy hallgatói elégedettség), tágabb
értelemben azonban mindazokat a mechanizmusokat, amelyek valamely tevékenységről vagy erőforrásról szisztematikus
módon adatokat gyűjt (például teljesítményértékelési rendszer).
– Az értékelés eredményeinek felhasználása a vezetői információs rendszerben. Az adatgyűjtésnek akkor van értelme, ha az
adatok a vezetői döntéshozás alapjául szolgálnak. Mindez a legkönnyebben úgy valósulhat meg, ha az adatok a vezetői
információs rendszer részévé válnak. Ez lehetővé teszi az adatok (részben automatizált) feldolgozását, értékelését, valamint az
egyéb rendelkezésre álló (például finanszírozási) adatokkal történő kiegészítését.
– Az eredmények nyilvánossága: Az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók) és a Kar külső érintettjei jogosan várják el a
tájékoztatást, és ez számukra is megadja a lehetőséget arra, hogy az eredményekhez véleményüket, észrevételeiket
hozzáfűzzék.
A színvonalas oktatás és kutatás feltétele a magasan kvalifikált és elkötelezett oktatói gárda, akiket felkészült adminisztratív
apparátus támogat. Ennek létrehozása a foglalkoztatási, a teljesítményértékelési és a minősítési gyakorlat feladata, amelyekhez
szabályozási, adatgyűjtési és belső nyilvánossági elemek (pl. oktatói rangsor, kutatói rangsor) is tartoznak. A Kar minőségügyi
szervezetének alapja a Minőségügyi Bizottság, amelynek négy tagja van. A Bizottság vezető oktató tagja egyben betölti a kari
minőségügyi koordinátor pozícióját is, így egyben az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság törzstagja is.
A Bizottság tevékenységét az oktatási dékánhelyettes felügyeli, hangsúlyozottan koordináló és összefogó szerepet tölt be a kari
minőségügy területén, segíti a Kar és a szervezeti egységek vezetőit abban, hogy a minőségmenedzsment rájuk háruló feladatait –
minden érintett bevonásával – minél sikeresebben oldhassák meg. A Bizottság döntéseket nem hoz, de állást foglal és javaslatokat
tesz a kari szintű minőségügyi kérdésekben. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kari Tanácsnak. A Bizottság az egyetemi
Minőségügyi Kézikönyv alapján szervezi tevékenységét.
A Bizottság a doktori képzés minőségirányítási rendszerének kialakításakor olyan alapelvek érvényesítésére törekszik, amelyek – a
Felsőoktatási Törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság megszabta követelményrendszerrel összhangban – kellő
garanciát jelentenek arra, hogy a doktorjelöltek tudományos teljesítménye elérje tudományáguk vezető nemzetközi műhelyeiben
fokozatot szerzők színvonalát.
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A Bizottság részt vesz az oktatók hallgatói véleményezésével összefüggő feladatok lebonyolításában:
– az egységes egyetemi kérdőívet a kari igények szerint kiegészíti a szakok specialitásait tartalmazó kérdésekkel, és ezeket
beépíti az egyetemi elektronikus kérdőívbe;
– a program által feldolgozott adatokat elemzi és értékeli;
– a kérdőív egyes tanárokra vonatkozó (nevesített) összesített eredményét eljuttatja az érintett oktatóknak;
– a saját oktatókra vonatkozó véleményt megküldi a tanszékvezetőknek és a kari Hallgatói Önkormányzatnak;
– a kérdőívek nem nevesített, tantárgyakra vonatkozó összefoglalóját elkészíti, elemzi és eljuttatja a Kari Tanácsnak és a kari
Hallgatói Önkormányzatnak.
A diplomások pályakövetési feladatait az Egyetemen belül a Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda látja el az alumni rendszeren
keresztül. A Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda munkáját a DPR Bizottság segíti. A Bizottság tagjai: a Vállalati Kapcsolatok és
Karrier Iroda vezetője, a szakmai vezető, az empirikus munka vezetője (módszertani szakértő), a Központi Tanulmányi és
Informatikai Iroda képviselője, a Minőségügyi Iroda képviselője, az informatikai vezető, a dékánok által delegált kari felelősök és az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviselője.
A Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda évente legalább egyszer végez kérdőíves felmérést, először az egy éve végzettek körében
(a végzésüket követő tavasszal). Ezt követően a végzés után három, majd öt évvel is felmérik a diplomás végzettek szakmai
előmenetelét.

3.2.4. A döntések kommunikációja
A Kari Tanács ülései nyilvánosak. A Kari tanácsi határozatok folyamatosan megjelennek és elérhetők a kari honlapon. A Dékáni
Kabinet és a Tanszékvezetői Értekezlet határozatait, emlékeztetőit a tanszékek rendszeresen megkapják. A kari vezetés az éves
eredményeket, a jövő év legfontosabb feladatait, a célkitűzéseket Kari Fórumon, (valamint nyílt Kari Tanácson) ismerteti, amelyre
decemberben vagy januárban kerül sor. A fórumra a Kar minden dolgozója meghívást kap. Az azonnal intézkedést kívánó
döntésekről, annak okairól és a feladatokról a Kar munkatársai kari levelezőlistán keresztül kapnak értesítést.

3.2.5. A pénzügyi-gazdálkodási és a forráselosztási rendszer
A Tájépítészeti Kar gazdálkodása az egyetem rendszerébe illesztve az éves költségvetés alapján zajlik. Alapvető törekvés a
bevételek és kiadások éves szintű egyensúlyban tartása, amely a 2012-es évig pozitív egyenleggel teljesült, 2012-től részben a
pályázatok finanszírozása, részben az állami támogatás csökkenése éven belül a költségvetésben negatív egyenleget
eredményezett, a kiadások év közbeni visszafogásával pozitívan volt tartható.
A Kar működési bevételeinek döntő hányadát (77-73%) a K+T+F normatívák rendszerében kapott állami támogatás biztosítja,
amely az egyetemen belül az állami - költségtérítéses hallgatók átlagos arányának figyelembe vételével oszlik tovább a karok
között. Tekintettel arra, hogy a Karon ez az arány az egyetemi átlagnál magasabb, a képzési és a tudományos normatíva
felosztásánál, a Kar hátrányos helyzetbe kerül.
A normatív finanszírozás eddigi rendszerében a képzés struktúrájának és a létszám változásának megfelelően az állami támogatás
55-60 %-a képzési támogatás, 20-25 %-a tudományos támogatás és 15-20 %-a fenntartói támogatás. A normatív állami
támogatást kiegészíti a Karhoz tartozó Szarvasi Arborétum programfinanszírozási támogatása, ami az arborétum dolgozóinak
bérét és a létesítmény fenntartását-fejlesztését szolgálja.
Az állami bevételek mellett a Kar bevételeinek további forrását a költségtérítéses képzésből, a számlás oktatási, kutatási és egyéb
mérnöki tevékenységből származó bevételek jelentik, amelynek aránya a teljes bevétel 10-15 %-a.
A bevételek utóbbi években jelentősen növekvő, de bizonytalan hányadát adják a kutatási és fejlesztési célú pályázatok.
Költségvetési szinten bevételt jelent még a hallgatói juttatások létszámarányos kerete is, de ez az összeg ösztöndíj és egyéb
támogatási formában kizárólag a hallgatóknak kerülhet kifizetésre, a Kar gazdálkodását nem befolyásolja.(1. táblázat)
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1. táblázat Bevételek alakulása (2008–2012)

Bevételek típusai (m Ft)

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

K+T+F támogatás
Célzott támogatás
Működési (saját) bevétel
összesen
Átvett pénzeszköz

437.6
52.1
111.5
601.1
11

77.1
8.7
19.2

440.3
47.5
85.1
572.9
19

81.8
8.8
14.9

407.7
47.5
84.5
539.7
104

76.1
8.9
15.1

407.5
59
85.7
552.1
309.5

77.8
11.3
15.2

323.4
52
73.8
449.2
76.5

73.2
11.8
16.0

A rendelkezésre álló források felhasználása elsődlegesen biztosítani kell az egyetem központi egységeinek működését, ami a
központi adminisztratív feladatokat ellátó egységeket (pl.: Rektori Hivatal), a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságot, az
Informatikai Szolgáltató Központot jelenti. A bevételekből történő központi elvonás, részben a dolgozói és hallgatói létszám karok
közötti arányának megfelelően, részben bizonyos egyetemi közös alapok számára, a bevétel arányában történik. Az évről-évre
kismértékben változó struktúra miatt nehéz az összehasonlítás, de a központi elvonások az összes ilyen költség 45-52 %-át teszik
ki.
A Kar telephelyének a Budai Campusnak az üzemelési kiadásait és a Campus Koordinációs Tanácshoz tartozó szervezeti
egységek (Könyvtár, Kollégiumok, Budai Arborétum) működtetését az érintett három kar, dolgozói és hallgatói létszáma, valamint a
területhasználat arányának megfelelően fizeti. A Campus kiadásainak jelentős része közüzemi díj, aminek mértéke a racionalizált
területhasználat ellenére várhatóan növekedni fog. Kari részesedésünk az utóbbi évek hallgatói és dolgozói létszámváltozása miatt
növekedett, de területhasználatunk aránya továbbra is a legalacsonyabb a Campuson.
A közvetett üzemelési költségekre így összesen a teljes bevétel egyre növekvő részét, 20-28 %-ot fizetünk. A kiadások
legjelentősebb részét a rendszeres személyi kiadások és ezek járulékai jelentik, amely a 2008 óta történt létszámnövekedés és a
fokozatszerzések miatt szintén növekvő értékű.(táblázat bevétel-kiadás arányai) Az alapvető kiadások arányának növekedése azt
is jelzi, hogy a csökkenő állami finanszírozás mellett a pályázati és egyéb saját bevételek növelése nélkül a Kar működését és az
oktatás feltételeit biztosító dologi kiadások biztosítására már nem marad elegendő forrás. A tanszéki dologi kiadásokhoz a Kar
bevételeiből kell az oktatási feladatok, a tanszéki létszám és a doktorandusz hallgatók arányában fedezetet biztosítani.
2. táblázat A bevételek és kiadások arányai (2008–2012)
Bevétel-kiadás arányai
Bevételek pályázat nélkül
Központi működési elvonás
Rendszeres személyi kiadás+jár.

3.3.

2008
601.17
121.736
264.29

%
20.2
45.6

2009
572.94
128.37
278.02

%
22.4
48.5

2010
535.9
134.70
283.32

%
25.1
52.9

2011
550.37
146.96
260.29

%
26.7
47.3

2012
446.73
125.82
278.14

%
28.2
62.3

Az irányítási folyamatok eredményességének néhány mutatószáma

3.3.1. Elégedettség a Kar irányításával
Az Egyetem hivatalosan 2009-ben végzett közvélemény kutatást Kar dolgozóinak körében. Az eredmények az egyetemi
átlagokhoz képest nem mutatnak jelentős eltérést. Az eredmények nagyfokú szórása azonban feltételezi, hogy az átlagok nagy
különbségeket takarnak, ezért a kari vezetőknek a Karral kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket, jövőképet, a Kar
oktatóival/kutatóival kapcsolatos elvárásokat világosabban és határozottabban kell a jövőben kommunikálni. Bíztató, hogy a Kar
vezetését – egyetemi összehasonlításban is az egyik legmagasabb érték szerint – kellően felkészültnek tartották a Kar
irányítására. A Kar vezetésében 2012-ben változás történt. Központi felmérés az elégedettség vizsgálatára azóta nem történt.

3.3.2. A Kar gazdálkodási eredményei
A Tájépítészeti Kar bevételeinek öt éves adatsora egyértelműen mutatja, hogy az állami támogatások csökkentését a saját
működési bevételekkel nem tudjuk ellensúlyozni, az egyensúly megtartása érdekében a működést is segítő pályázatok elnyerésére
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van szükség. A működési saját bevételek költségtérítéses hányada az állami–fizetős hallgatói arány változatlan jellemzője miatt
csak kismértékben, a költségtérítés több szempontot is mérlegelő emelésével növekedett. Ez a létszám és így a bevétel az
egyetemi képzés kifutásával a kari kapacitásnak megfelelően állt be. Az MSc és MA képzési szakok keresztféléves indítása
következtében a képzési jellegű támogatás egyetemen belüli elosztásában, a jelenlegi szisztémában, még nem érvényesül a teljes
létszámunk, és ez még két évig komoly bevételkiesést jelenthet.
Fokozatosan emelkedő többletbevételt eredményezhet a Kar képzései iránt mutatkozó külföldi érdeklődés, ami a térítéses idegen
nyelvű képzési bevétel megjelenését eredményezte. Az angol nyelvű MA képzés nemzetközi akkreditációja és tervezett 2013/14
évi indítása jelentős többletfeladatot jelent, de eredményessége esetén részben pótolhatja a csökkenő támogatást.
2010 óta a bevételek számottevő hányadát adják a kari táblázatban a pályázati bevételek, amelyben az egyetemi TÁMOP pályázat
kari hányada nem is szerepel. A pályázati lehetőségek közül azok megszerzése kiemelten fontos, amelyek bevételéből a
működéshez, illetve az oktatáshoz közvetlen kapcsolható kiadások egy része is finanszírozható.
A bevételek felhasználásának struktúrájából látható, hogy a kiadások növekvő részét jelentik a személyi és a központi elvonások,
azaz a működési kiadások. A rendszeres személyi kiadások, bár az oktatói létszám növekedett, ennél kisebb arányban változott,
jelezve azt, hogy a bérek egyes elemei (13. havi fizetés, Cafetéria) egymást váltogatva kerültek be, illetve maradtak el a bérekből.
Az eseti külső és belső juttatások tartalmazzák a meghívott előadók díjazását is, ami évek óta 10-12 millió forint, azaz a bérkeret 55.5%-a. Egyetemi szinten állandósult törekvés ennek visszaszorítása, de szakmánk interdiszciplináris jellegéből adódóan továbbra
is szükségesnek tartjuk meghívott előadók, szakemberek foglalkoztatását. A közvetlen kari és tanszéki működésre a bemutatott
időszakban a 2010 év kivételével szinte azonos összeget tudtunk fordítani, miközben ennek aránya kismértékben csökkent. A
felhalmozási jellegű kiadások értékének növekedésére is csak a pályázatok bevételének növekedésével kerülhetett sor.
3. táblázat A kiadások típusai (2008–2012)
Kiadások típusai (m Ft)
Központi működési elvonás
Személyi jutt.
ebből: rendszeres belső
ebből: eseti belső és külső
Járulékok
Dologi kiadások
ebből kari működési
ebből pályázatok
Felhalmozás
ebből pályázatok
Pénzeszköz átadás

2008
121.74
270.31
218.9
48.9
82.01
82.88
78.0
4.9
9.16
5.2
0.0
484.1

%
25.1
55.8
45.2
10.1
16.9
17.1
16.1
1.0
1.9
1.1
0.0
100.0

2009
128.4
265.2
216.3
48.8
77.6
78.3
65.1
13.2
23.1
7.5
0.0
494.9

%
25.9
53.6
43.7
9.9
15.7
15.8
13.2
2.7
4.7
1.5
0.0
100.0

2010
134.7
270.6
214.9
49.7
66.9
115.4
67.8
47.7
13.2
6.2
0.0
533.9

%
25.2
50.7
40.3
9.3
12.5
21.6
12.7
8.9
2.5
1.2
0.0
100.0

2011
147.0
283.3
229.1
46.5
72.0
160.6
85.2
75.4
134.2
115.1
99.1
824.2

%
17.8
34.4
27.8
5.6
8.7
19.5
10.3
9.1
16.3
14.0
12.0
100.0

2012
125.8
267.4
219.0
42.0
68.4
83.7
67.3
16.4
8.4
7.3
13.4
498.7

%
25.2
53.6
43.9
8.4
13.7
16.8
13.5
3.3
1.7
1.5
2.7
100.0

3.3.3. Összefoglaló megállapítások és fejlesztési javaslatok
A Tájépítészeti Kar döntési rendszere, vezetési struktúrája az Egyetem többi karaihoz hasonló. Legfőbb döntéshozó a Kari Tanács
és a dékán. A Karon – kompakt szervezetének köszönhetően – az információáramlás is gyors, ezért a döntéshozatalban megfelelő
gyorsasággal tudunk reagálni a változó folyamatokra. A kari vezetés döntéseit a Dékáni Kabineten, konszenzusos módon hozza
meg. A heti, kétheti rendszerességgel ülésező Kabinet szinte minden, a Karral kapcsolatos döntésben részt vesz. A Kabinet
ülésein el nem dönthető kérdések a Tanszékvezetői Értekezlet elé kerülnek, vagy a dékán saját hatáskörében dőlnek el. A kari
döntéshozatalt és a stratégia alkotást nagymértékben megnehezíti a külső környezetből adódó bizonytalanság, a folyamatosan
változó keretszámok, a pénzügyi bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság.
A Karon viszonylag fiatal az oktatói gárda ezért a kari „ügyvitelben”, szervezetben nagyobb teher hárul az idősebb kollégákra. Az
utánpótlás kinevelése, a fiatalok kari illetve egyetemi döntéshozó testületekbe történő bevonása rendkívül fontos.
A Karon a hallgatói érdekképviselet biztosított. A Kari Tanulmányi Bizottság, a Kari Tanácsban a Diákjóléti Bizottságban a hallgatók
szavazati joggal képviseltetik magukat.
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4. Oktatás
4.1.

A Kar oktatási tevékenységének bemutatása

A tájépítész-képzés 50 éve önálló egyetemi szakon folyik. A Tájépítészeti Karon jelenleg bolognai rendszerű képzésben, a
Tájrendező-kertépítő mérnök alapképzési (BSc) valamint a Tájépítész mérnöki mesterszak (MSc), Tájépítész és kertművész
mesterszak (MA) és Településmérnöki mesterszak (MSc) akkreditált.
2012 decemberében a magyar nyelvű Tájépítész és kertművész mesterszak (MA) képzési programja alapján a BCE Szenátusa
jóváhagyta az angol nyelvű Tájépítész és kertművész mesterképzési szak MA indítását (Master of Arts in Landscape Architecture),
amelyet 2013/14 tanévben tervezünk indítani. Mintegy 25 éven át a képzési létszám erősen behatárolt volt (15 fős évfolyamok). A
Kar megalakulását követően már 70 főt vettünk fel az öt éves egyetemi szakra. Ma a felvettek száma eléri a felügyeleti szerv által
meghatározott kapacitáskorlátot. Ez az alapszak esetében 140 fő, a mesterszakok esetében 15-40 fő között változik.
A Tájépítészet és Tájökológa Doktori Iskolában PhD képzés működik, ugyanakkor folyamatban van a DLA képzés előkészítése.
Évente 3-4 állami finanszírozású doktorandusz helyet kapunk tájépítészeti doktori témákra. Az önköltséges doktorhallgatók száma
– évente 6-10 fő – azt mutatja, hogy ennél lényegesen nagyobb igény lenne nappali képzéses PhD helyekre. A Kar is fontosnak
tartja a PhD helyek növelését, többek között a DLA képzés indításával és akkreditálásával is erre törekszünk. .

4.1.1. Tájrendező és kertépítő mérnök alapszak (BSc)
A tájrendező és kertépítő mérnökök a táj, a települési környezet, a zöldfelületek, a parkok és a kertek rendezésének,
fejlesztésének, a környezetminőség javításának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatainak
ellátására alkalmasak, valamint képesek az ezekkel összefüggő műszaki hatósági, szakhatósági, települési önkormányzati
munkakörök betöltésére, illetve tervezési jogosultsághoz nem kötött tervezői feladatok megoldására. A tájrendező- és kertépítő
mérnök alapképzési (BSc) szak szerkezete: a képzési idő 6+1 szemeszter, amelyből 1 félév gyakorlati képzés. A gyakorlati félév
során a hallgatók 2x6 hét (+1-1 hét beszámoló időszak) egybefüggő, külső szakmai gyakorlatot végeznek hazai és külföldi
kertépítő kivitelező, fenntartó, tervező, tájrendezési, általános építőipari, környezetgazdálkodási vállalatoknál,
településgazdálkodási, kommunális szolgáltató üzemeknél, tájvédelmi, tájgondozó feladatokat ellátó szervezeteknél, települési
önkormányzatoknál, szakigazgatási szerveknél – szakirányítás mellett.
Szakképzettség megnevezése:
–
Tájrendező és kertépítő mérnök kertépítő szakirányon
–
Tájrendező és kertépítő mérnök tájrendező szakirányon
–
Tájrendező és kertépítő mérnök település-üzemeltető szakirányon
A képzés ökológiai, műszaki, építészeti, technológiai, humán, gazdasági, vállalkozási és szervezési ismerteket ad. Az alapszakra
három mesterszak építhető:
–
Tájépítész mérnöki szak (MSc)
–
Tájépítész és kertművész szak (MA)
–
Településmérnöki szak (MSc)

4.1.2. Tájépítész mérnöki szak (MSc)
A Tájépítész mérnöki (MSc) mesterszak olyan okleveles tájépítészeket képez, akik megfelelő ökológiai, ökonómiai, műszaki,
építészeti és esztétikai ismeretekkel és kreatív, tervezői készségekkel rendelkeznek a tájépítészet szakterületén a tájrendezési, a
területfejlesztési, a regionális tervezési feladatkörök magas színvonalú ellátásához. Jól felkészültek a tájrendezés, a
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településrendezés szakági feladatai, a tájvédelem és természetvédelem, a tájrehabilitáció, a tájtervezés, a települési és térségi
környezetvédelem, a területrendezési és regionális tervezés, valamint a területfejlesztés komplex tervezési, fejlesztési és kutatási
feladatainak megoldására. Alkalmasak szakirányítási, hatósági feladatok ellátására, valamint a szakterület elméleti
ismeretanyagának és gyakorlatának továbbfejlesztésére. A képzés 4 hét egybefüggő kötelező nyári szakmai gyakorlatot is
tartalmaz, amelyet a hallgatók tervezőirodáknál vagy más szakmai szervezeteknél tölthetnek el.

4.1.3. Tájépítész és kertművész szak (MA)
A tájépítész alkotó szerepe kiemelkedően fontos a közterületek, utcák, közterek, közparkok, közkertek, az intézményi kertek, a
település környezet attraktív formálásában ezért munkája közérdekű. Fontos feladata a kulturális örökség, a műemléki környezet
és a történeti kertek, tájak rekonstrukciója. A Tájépítész és kertművész szakon végzettek önálló alkotóként, vagy építészeti és
környezet-tervező műhelyek, stúdiók alkalmazottaiként a szakhatóságok, települési önkormányzatok, intézmények, vállalatok, civil
szervezetek megbízásából tevékenykednek. A képzés 4 hét egybefüggő kötelező nyári szakmai gyakorlatot is tartalmaz, amelyet a
hallgatók tervezőirodáknál vagy más szakmai szervezeteknél tölthetnek el.

4.1.4. Településmérnöki szak (MSc)
A mesterszakon a képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a
település környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező, településtervezői, településépítészi,
továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális,
fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására. A végzett mérnökök magas szinten
felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozására, terveinek elkészítésére, azok végrehajtásának
irányítására. Megfelelő műszaki, ökológiai, gazdasági, szociológiai, építészeti és esztétikai ismeretekkel rendelkeznek e feladatok
ellátására, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, ilyen tevékenységek
irányítására és ellenőrzésére és a szakterületet érintő tudományos kutatásra.

4.1.5. Master of Arts in Landscape Architecture (MA)
Nemzetközi szintű oktatást, elismerést és megmérettetést biztosít a hallgatók számára. Az önköltséges képzés magyarországi és
külföldi hallgatók számára egyaránt nyitott. Az alkotás centrikus, projekt-orientált képzés során a hallgatóknak lehetősége nyílik
elsajátítani a különböző léptékű tájépítészeti tervezést, az átjárhatóságot a táj- és az objektumtervezés, valamint a különböző
szakterületek között. Az egyes félévekben az adott témakörben elismert külföldi előadók meghívását is tervezzük.

4.1.6. Doktori képzés (PhD)
A Kar PhD képzése a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola keretében történik. A Tájépítészeti Kar (illetve jogelődje)
létrehozását követően 1993-ban került sor a Tájépítészet doktori program jóváhagyására. A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori
Iskola a BCE szervezeti keretei között (a karoktól, az intézetektől és a tanszékektől függetlenül) működik. A TTDI jogutódja
• a Tájépítészet (1993),
• az Élelmiszergazdaság Döntéstámogatói Rendszerei (1996),
• az Interdiszciplináris Agrártudományok DI (2002), továbbá
• a Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek (2007)
Doktori Iskolának. (A zárójelben lévő évszámok az akkreditálás időpontját jelentik.)
A doktori iskolák megnevezései jól tükrözik egyetemünk jogelődjeinek személyi- és szemléletváltozásait.
A 2009-ben akkreditált Tájépítészeti és Tájökológiai DI az agrárműszaki tudományághoz tartozik. A DI-ben három témacsoport
köré soroltuk a témaköröket. Ezek:
• Tájrendezés és szabadtérépítészet,
• Tájökológiai modellezés,
• A tájhasználat társadalmi-gazdasági összefüggései.
Témakörök az egyes témacsoportokon belül:
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Tájrendezés és szabadtérépítészet
• Kert- és szabadtérépítészet
• Kerttörténet és kertépítészeti műemlékvédelem
• Környezetvédelem és környezetpolitika
• Tájtervezés és területfejlesztés
• Tájvédelem és tájrehabilitáció
• Településépítészet, településrendezés
• Zöldfelületi rendszer és településökológia
Tájökológiai modellezés
• Tájinformatika
• Statisztikai módszerek és kockázatelemzés
• Az éghajlatváltozás hatásai a tájszerkezetre
A tájhasználat társadalmi-gazdasági összefüggései
• Globalizációs és lokalizációs tendenciák a tájhasználatban
• Tájhasználati modellek
• Innovatív módszerek a természeti erőforrások használatában
A doktori képzés helyzete országosan, intézményünkben és a Karon sem problémamenetes. Gyakran a legjobb képességű
hallgatók nem kerülhetnek be a doktori képzésbe helyhiány miatt. A témavezető (mentor) és a hallgatók kapcsolata megkívánja a
szorosabb oktatási/kutatási együttműködést, ami gyakran a doktoráns jelentős oktatási terhelését jelentheti, s így a tanulmányikutatási program ütemes teljesítése nehezen várható el. A doktori képzésben a lemorzsolódó hallgatók aránya közepes mértékű,
ami részben életkori sajátosságokkal magyarázható (családalapítás, pályakezdési nehézségek miatti halasztás vagy képzésből
való kilépés), részben azzal, hogy a leggondosabb felvételi eljárás mellett is bekerülhetnek olyan hallgatók a doktori képzésbe, akik
később nem tudnak a meghatározott időkereteken belül kellő eredményt felmutatni.
(A részletes statisztikai adatok a Mellékletben megtalálhatók.)

4.1.7. K+F+I tevékenységek értékelése
A diszciplináris kutatások keretében a Tájépítészeti Kar kutatási témái a teljes tájépítészeti és urbanisztikai szakterületet felölelik. A
kutatások nagyobb része alkalmazott kutatás, míg a tájökológiai és –történeti kutatások körében vannak alapkutatási témák is
(városklíma, tájföldrajz, kertművészet). A tájépítészet az agrárműszaki, míg a településépítészet a műszaki, a településtudományi
területhez tartozik. A tudományterületi összetettség kiváló lehetőség a szinergiák erősítésére. A kutatások korábban többnyire
tanszéki keretekben, hazai és nemzetközi pályázatok, szakhatósági megbízások keretében folyt. A 2009-2010-ben elnyert kutatási
pályázatok (Norvég Alap - TÉKA és TÁMOP 4.2.1. 1. Alprojekt) kari szintű (a TÁMOP esetében karok közötti, egyetemi szintű)
K+F+I tevékenységet alapoztak meg. A TÁMOP keretében létrejött egy új, integrált szervezeti egység, az Élhető Települési Táj
(ÉTT) Kutatóműhely, amely ma 52 munkatárs (oktatók, kutatók és doktoranduszok) tevékenységét foglalja egységes keretbe. A
K+F+I tevékenységből származó bevétel 2011-ben 80MFt-t, míg a Szarvasi Arborétum pályázati bevétele 100 MFt volt.

4.1.8. Kutatási portfólió értékelése
A Kar által gondozott szakterületek jellemzően alkotás-centrikusak, így a kari oktatók, tudományos munkatársak tájépítészeti és
építészeti tervező tevékenysége a képzés fejlesztése szempontjából legalább olyan fontosságú, mint a klasszikus diszciplináris
kutatás. A tájépítész- és a településmérnök képzés elképzelhetetlen az oktatók hazai és nemzetközi tervezői gyakorlata nélkül. A
Kar munkatársai sikerrel vesznek részt országos jelentőségű tervezési feladatok, kiemelt projektek és rendezési tervek
készítésében, sikerrel szerepelnek hazai és nemzetközi tervpályázatokon is. A Karunkhoz tartozó Szarvasi Arborétum természeti
és műemléki védettségű terület, s mint ilyen, sajátos kutatási bázis, jelentős törzsgyűjteménnyel és az alföldi térség tájökológiai
változásának kutatásához szükséges adatbázissal. 2002 óta folyamatosan veszünk részt az ECLAS (European Council of
Landscape Architecture Schools) által kezdeményezett európai oktatás- és kutatásfejlesztési, módszertani kutatási programokban
(LE:NOTRE, LENNE, EU-TEACH).
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A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában a tájépítészet teljes szakterületét felölelő hat témakörbe tartoznak a kutatási
témák. A felvett hallgatók száma 2010-ben emelkedett a TÁMOP pályázatnak köszönhetően. Doktori Iskolánk nemzetközi
megbecsülését jelenti, hogy Mőcsényi Mihály professor emeritus 2009-ben megkapta az ECLAS által alapított életműdíjat (Lifetime
Achievement Award for Outstanding Contributions to European Landscape Architecture Education). 2012-ben a Fokvárosban
tartott IFLA Nagytanács a tájépítészet legrangosabb nemzetközi díjával, a Sir Geoffry Jellicoe Award kitüntetéssel ismerte el
Mőcsényi Mihály iskolateremtő és szakmafejlesztő tevékenységét.
A végzett és fokozatot szerzett hallgatók száma 2011-ben jelentősen emelkedett, és javult a fokozatszerzésre fordított évek száma
is. 2012-ben további 6-8 védés várható a Karon, ami a minősített oktatók részarányát javítja. A doktori fokozat megszerzésének
elhúzódása sokszor az alkotó tájépítészeti munkák iránti igény miatt következik be, hiszen doktorhallgatóink is részt vesznek a
különböző hazai és nemzetközi tervpályázatokon. Ez a szakmai sajátosság a doktori iskola fejlesztésének lehetőségét is jelenti: a
PhD képzés mellett akkreditálni tervezzük az alkotó művészeti képzést (DLA fokozat). A képzés színvonalát jelzi, hogy 2010-ben
Csepely-Knorr Luca PhD hallgató RIBA-Goldfinger ösztöndíjat (Royal Institute of British Architects) kapott, az alkotó építészeknek
meghirdetett pályázaton első tájépítészként és első kutató ösztöndíjasként. Csepely-Knorr Luca és Oláh András Béla 5 éven belül
védte meg doktori disszertációját. 2010-ben Valkai Csaba (Településépítészeti Tanszék) nyerte el az Év Fiatal Építésze díjat, és
díjazott volt két nemzetközi megmérettetésen is.

4.1.9. K+F kapacitások értékelése
A Karon dolgozó teljes munkaidős oktatói és kutatói létszám 45 fő, a minősítettek aránya 55,5%. A korösszetételben kedvező a
fiatalabb generáció nagyobb aránya (29 fő 45 évesnél fiatalabb). Ebben az oktatói körben további fokozatszerzések várhatók.
2012/13-ban elérjük a 65-70%-os fokozatszerzési arányt. Ugyanakkor a 40 és 55 év közötti generációban az oktatók harmadának
hiányzik a tudományos minősítése. Az alkotói, tervezői megbízások magas szintű ellátása és a doktori iskola fejlesztése
szempontjából fontos eredmény, hogy két oktatónk a PhD fokozat mellett megszerezte a DLA fokozatot is (további 1-2 DLA fokozat
várható 2013-ban). A tervezési munkák magas színvonalát, a tervpályázatokon való eredményes szereplést a vezető tervezői
jogosultságok is biztosítják (12 fő). Az oktatói gárdából 36 fő vesz részt a K+F tevékenységben (az oktatók esetében a munkaidő
20-40%-ában), melyből csak 2 fő a főállású kutató.
A Kar kutatási tevékenysége a Budai Campus területén döntően a tanszéki és kari GIS-CAD laborokban, műhelyekben, a kari
könyvtárban, a speciális tanszéki konzultációs, gyűjteményi, ill. ábrázolás-módszertani helységekben, továbbá a Szarvasi
Arborétumban zajlik. Az elmúlt évek legfontosabb fejlesztései voltak a kutatások elmélyítését, folytatását szolgáló térinformatikai
rendszerek, a tájérték kataszter és a történeti adattár fejlesztése. Jelentős és fenntartható kutatási kapacitást ad a TÁMOP
finanszírozásból kiépített, jól felszerelt Élhető Települési Táj Kutatóműhely, ahol többek között adatbázis fejlesztés folyik
városklíma, zöldhálózat, ill. zöldfelületi rendszer és biológiai aktivitásmérleg témákban. A Szarvasi Arborétum összesen 82ha
területen öt fás gyűjteményt gondoz, melyek többek között természetvédelmi és ökológiai kutatások színterei.

4.1.10. K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése
A kutatási aktivitás egyik fő mérőszáma a publikációs aktivitás. A Kar oktatói, doktoranduszai kutatási és tervezési munkáikról,
eredményeikről rendszeresen adnak számot hazai és külföldi konferenciákon, tájépítészeti biennálékon, kiállításokon, ennek
következtében magas az előadás, ill. konferencia kiadvány és jelentések száma. A Kar által alapított tudományos periodika, a 4D
Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat (MTA listás, referált, magyar és angol nyelvű), valamint a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs
Tanszék gondozásában lévő lektorált Tájvédelmi Füzetek megjelenése óta jelentősen nőtt a lektorált tudományos cikkek száma
(2009-ben 64, 2011-ben 131). A 4D folyóiratban a publikációk 2010 óta magyar és angol nyelven, tükörfordításban jelennek meg, a
szerkesztőbizottság és a lektori kör nemzetközi összetételű. A Kar által indított 4D Könyvek sorozat 2011-ben egy új kötettel
gazdagodott, 2012-ben pedig két további kötet jelenik meg (TÁMOP keretében).
A hagyományos publikációk mellett a tájépítészeti alkotások területén ugyanolyan fontos „publikációnak” tekinthetők a különböző
jellegű és szintű tájépítészeti tervek, melyek a szakmaspecifikus alkotások, valamint az egyéb publikációk számát szaporították.
A publikációs tevékenység fejlődése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatások jelentősége megmutatkozik
az idegen nyelvű publikációk (2 év alatt közel 6-szoros) és a könyvek, könyvfejezetek számának növekvő arányában. A
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tájépítészet területén közismerten rendkívül kevés az impakt faktoros folyóiratok száma, ehhez képest 2011-ben már megjelentek
az IF-es publikációk a Karon, és további közlések is várhatók.
A K+F+I célú pályázati bevételek nagy része hazai tervezési-fejlesztési, vagy nemzetközi pályázatokból származik. A kutatási
munkák bevételei többnyire 2-3 éves kutatási időszakra osztódnak szét. A 2009-11 időszakban 222MFt pályázati forrást
hasznosított a Kar hat tanszéke és kutatóműhelye, míg a Szarvasi Arborétum 183MFt-ot. Ennél lényegesen kevesebb a közvetlen
megrendelésekből származó bevételek aránya, itt elsősorban tervezési, fejlesztési bevételek, illetve szakhatósági kutatási és
innovációs megbízások voltak, összességében évi 8-10MFt. A csökkenés, a megbízások és felkérések visszaesése a gazdasági
válság hatását tükrözi. A megkezdett településökológiai, városklimatológiai, élhetőségi, fenntarthatósági kutatások folytatása
érdekében további pályázati források bevonása szükséges (OTKA, Norvég Alap).
A Kar kutatási együttműködései hazai és nemzetközi szinten is jellemzőek. Az ECLAS tagjaként témafelelősként működtünk, ill.
működünk közre a LE:NOTRE, LENNE és EU-TEACH oktatás-módszertani és szakmai kutatási, fejlesztési pályázatokban. A hazai
szakigazgatási szervezetek, hivatalok számára rendszeresen készítünk fejlesztési célú tanulmányokat, és aktív kapcsolatot tartunk
fenn a tájépítészet szakterületén működő jelentősebb szakmai és társtervezési vállalkozásokkal. A környezeti, táji értékek
védelmével foglalkozó civil szervezetek jó szakmai partnert látnak a Kar oktatóiban, és az együttműködésnek, a hallgatói
gyakorlatok, műhelyek formájában nagy hagyománya van. A kari kutatási eredmények alapján, a szakhatóságokkal
együttműködve, a szakmagyakorlást meghatározó tervezési metodikai, tartalmi fejlesztések kidolgozásában, fejlesztésében
folyamatosan vesznek részt a Kar vezető oktatói, kutatói. A kari, tanszéki fejlesztésű adatbázisok a területi, települési, táji léptékű
rendezési, fejlesztési tervek számára fontos kiindulási alapot, új szempontrendszert jelenthetnek.
A tájépítészet „munkaterülete” maga a táj, melynek kutatása nem elsősorban technológia-, hanem szemléletfüggő, így a kutatások
eredménye nem szabadalom, hanem módszertan, vagy szintézis jellegű. A sajátos szabadalmazott technológiák hiánya miatt e
szakterületen nem valószínűsíthető a spin-off vállalkozások megjelenése sem.

4.2.

Az oktatással kapcsolatos folyamatok bemutatása

4.2.1. Az oktatás szervezeti keretrendszere és az oktatási adminisztráció
A Kar Tanulmányi Osztályán működő tanulmányi adminisztráció, az egyetemen működő NEPTUN egységes tanulmányi
nyilvántartási rendszer a hallgatói és oktatói igényeket maximálisan kielégíti. Az egyetemi internetes és intranetes hálózatba a
hallgatók egyedi azonosító, illetve jelszó segítségével a világ bármely pontjáról belépve intézhetik tanulmányaikkal kapcsolatos
ügyeiket, illetve elérhetik az egyes tárgyaik követelményrendszerét és elektronikusan elérhető tananyagait. Az egyetem és a Kar
korszerű, fiatalos és naprakész honlappal/honlapokkal rendelkezik.

4.2.2. A képzési programok indításának folyamata
Képzési programokat a Karon a Felsőoktatási Törvény szerint szakindítási engedély birtokában lehet indítani. Új szak indítását a
Dékáni Kabinet kezdeményezheti. A szakindítási kérelmet az oktatási dékánhelyettes vezetésével munkacsoport állítja össze,
figyelembe véve a MAB irányelveit, a Kar oktatási hagyományait, képzési adottságait, a hazai és nemzetközi, elsősorban európai
elvárásokat a tájépítészeti képzés terén. A Karon 2006-ban vezettük be a lineáris, két lépcsős oktatást a Tájrendező és kertépítő
mérnök alapszak indításával. Mesterszakjainkat, az agrár (agrárműszaki ág) képzéshez tartozó Tájépítészmérnök MSc szakot
2008/09. tanévben, a műszaki képzési területű Településmérnök MSc szakot 2010/11. tanévben és a művészeti képzési területű
Tájépítész és kertművész MA szakot a 2011/12. tanévben indítottuk el. A Tájépítész és kertművész MA szakot a 2013/14 tanévre
meghirdetjük angol nyelven is. A Kar 2013. szeptemberi indítással tervezi újraindítani a Tájrendezési és Területfejlesztési szakértő,
Tájrendezési és Területfejlesztési Szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot. Szintén idei terveinkben szerepel a piaci
igényekre gyorsabban reagáló rövid tanfolyamok, továbbképzések tartása (műszaki ellenőr, tájgondnok) a Magyar Építész Kamara
kredit-szerzési szabályzatával összhangban.
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4.2.3. A képzési programok működésének nyomon követése és fejlesztése
A Tájépítészeti Kar képzési programjainak fejlesztését és nyomon követési rendszerét az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében
megfogalmazott képzési stratégia alapozza meg. Ebből a stratégiai dokumentumból vezethető le a Kar, illetve tanszékeinek
szakfejlesztési stratégiája.
A stratégiai tervezés alapvető céljainak és irányainak kialakításban fontos szerepet kapnak az Egyetem külső és belső igénylői
köreinek elvárásai. A külső elvárások azonosításához szükség van az Egyetem által kibocsátott hallgatói kör karrierkövetéséből
levont tanulságokra, másrészt pedig az őket alkalmazó munkaerőpiac visszajelzéseire. Az oktatási programok fejlesztése során a
belső elvárásokra is hangsúlyt kell helyezni, melyet elsősorban az Egyetemen működtetett hallgatói véleményezésekből
vezethetünk le. Alapelv kell legyen a minőségi képzés, a piaci igényekre való reagálás a képzési tematika fejlesztésével, továbbá a
sajátos célú tanfolyami képzések kínálatának bővítése. A mesterképzésben nem tömeg, hanem minőségi oktatást a cél.
A minőségre és elégedettségre vonatkozó adatok gyűjtésének operatív lebonyolításáért – a véleményt szolgáltató csoport
jellegétől függően – a Minőségügyi Iroda felel. A Minőségügyi Iroda végzi a gólya-hallgatók, a végzős hallgatók, az oktató/kutató
és adminisztratív munkatársak, valamint a munkaadók kérdőíves felmérését. A már végzett hallgatóink véleményfelmérése (DPR,
Alumni) a Karrier Iroda feladata. A képzésben résztvevő hallgatók véleményfelmérése külön adatgyűjtési gyakorlatban történik
(HalVel) a Minőségügyi Iroda felügyelete alatt.
Az oktatási programok fejlesztési folyamata egy olyan intézményesített mechanizmus keretében történik, amelyet az Egyetemre
vonatkozó külső szabályozók (Felsőoktatási Törvény), az Egyetem belső szabályzatai (Szervezeti és Működési Rend, Hallgatói
Véleményezés Egyetemei Szabályzata, Minőségügyi Kézikönyv) és dokumentumai határoznak meg. Ezen kívül a hazai és
nemzetközi szakmai szervezetek visszajelzései alapján újra és újra szükséges a programok felülvizsgálata (MTSZ, MÉK, ECLAS,
LE:NOTRE, EU-TEACH).

4.2.4. A szakmai gyakorlatok szervezésének folyamata
Szakmai gyakorlat a BSc szakokon
A szakmai „külső” gyakorlatokat kétféle csoportba soroltuk. Vannak
 az egy-egy hetes ún. műhelygyakorlatok, amelyek egy-egy tantárgyhoz tartoznak és
 a kétszer hat hetes (7. szemeszter) gyakorlatok, amelyekhez 1-1 hét beszámoló időszak kapcsolódik, s
amelyet a szak- illetve a szakirányvezető koordinál.
Műhelygyakorlatok
Az egyes tantárgyakhoz rendelt műhelygyakorlatok szemeszterenként kétszer egy hetesek. Az adott tantárgy felelős tanára az
aktualitások és a külső megkeresések szerint választja meg a feladatot és a helyszínt. A feladatok között szerepelnek az oktatást
kiegészítő helyszínelések, mérések és tantermi-laboratóriumi feldolgozások, valamint konkrét település/térség táji adottságainak,
egyedi tájértékeinek felmérése és javaslatok kidolgozására vonatkozó tanulmányok készítése.
A Szakdolgozatkészítés tantárgy heti óraszáma lehetővé teszi kivitelező és fenntartó cégek, önkormányzatok és intézmények
„meglátogatását”. A félnapos üzemlátogatások elsősorban az adott cég korszerű eszközeinek, technológiájának megismerésére, a
megvalósított objektumok megtekintésére, a fenntartási munkálatok megismerésére irányul.
Féléves szakmai gyakorlat (7. szemeszter)
A Tájrendező és kertépítő BSc képzés során elsődleges cél az építési és a fenntartási feladatok megismerése és azokban
jártasság szerzése. Kari határozat értelmében a hallgatóknak minimum 6 hetet gyakorlati munkát végző cégnél kell eltölteniük. A
gyakorlat másik felét önkormányzatoknál, intézményeknél és tervezőirodáknál egyaránt eltölthetik. A gyakorlati helyeket szakmai
bizottság akkreditálta. A 2008-ban meghatározott beiskolázási létszám 150%-ára kellett a cégekkel megállapodást kötni (a 140
BSc-s hallgató esetében mintegy 200 céggel). A hallgatók egy része az akkreditált cégek közül választ, de lehetővé tettük a „saját”
cégválasztást is. A „saját” cégválasztásnál a gyakorlatot csak akkor engedélyezzük, ha ott végzett szakember is van és a
referencia-munkák korszerűek.
A hallgatók a 7. szemeszter 7. és 14. hetében tantermi gyakorlaton vesznek részt. Ezen idő alatt véglegesítik a beszámolót. A
szakmai beszámolónak tartalmaznia kell
 a cégismertetőt,
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 a részletes naplót,
 a szakmai élményről készített esszét valamint
 a gyakorlaton végzett munka bontását (fénykép, terv).
Szakmai gyakorlat az MSc szakokon
A Tájépítészmérnök mesterszakon a 3. szemeszter után tervező irodai vagy önkormányzati, intézményi/hivatali szakmai
gyakorlatot kell teljesíteniük a hallgatóknak, összefüggően négy hetet. A mesterszakokon a szakmai gyakorlatot a szaknak illetve a
szakiránynak leginkább megfelelő gyakorlati képzési helyen teljesítik a hallgatók. A képzési helyet a hallgatók vagy maguk
keresik/választják, vagy a szakirányfelelős oktatók javaslatára veszik fel a kapcsolatot. A szakmai gyakorlatról a képzési hely írásos
igazolást és szöveges értékelést ad. Ennek alapján a szakmai gyakorlat elvégzését a szakirányfelelős igazolja.
Külföldi gyakorlat esetében, külön engedély alapján lehetőség van a gyakorlati félév egy menetben való letöltésére. Gyakorlatra
jelentkezhet a hallgató a Kar bármely tanszékére is.
A Kar minden évben közzéteszi a honlapján a gyakorlati helyek aktuális listáját, amely tartalmazza a hallgatók által hozott és
elfogadott képzési helyeket is.
Tavaszi féléves gyakorlat esetén október 31-ig,
Őszi féléves gyakorlat esetén
március 31-ig.
A hallgatók a honlapon közzétett jelentkezési lapon – tavaszi féléves gyakorlat esetén december 1-ig, őszi féléves gyakorlat esetén
április 30-ig – adják le jelentkezésüket.
A hallgatók által leadott jelentkezési lapokat a szakirányfelelős bírálja el.
A hallgató a két 6 hetes gyakorlati ciklus után egy-egy hetet a Karon tölt, az itteni prezentációra a szakirányfelelős / szakfelelős ad
érdemjegyet. A gyakorlati jegy a beszámoló érdemjegye és a gyakorlati hely által adott értékelés alapján kerül meghatározásra.

4.2.5. Tananyagfejlesztés és a kutatás és fejlesztés eredményeinek megjelenítése az oktatásban
Valamennyi tanszék a gondozott tantárgyak felelőseinek irányításával minden oktatási félév elején elkészíti az oktatási programot,
amit tanszéki értekezlet keretében, a tantárgy oktatásában részt vevő valamennyi kolléga jelenlétében a tananyag dinamikus
fejlesztése érdekében véleményeznek és jóváhagynak. Az új tudományos eredményeket, a jelentős hazai és nemzetközi szakmai
megvalósítások ismertetését beépítjük a tananyagba. A hallgatók lehetőséget kapnak saját kutatási eredményeik, tervezési
munkáik előadás formájában való bemutatására. A szakirányú képzések keretében a hazai szakmai gyakorlatból és a külföldről
érkező meghívott előadók átadják a hallgatók számára a korszerű gyakorlat szemléletét. A Kar és a tantárgyakat gondozó
tanszékek minden évben áttekintik a gyakorlati képzést, és szükség szerint módosítják a tanulmányi szemlék helyszíneit. A Kar a
korszerű tananyag fejlesztés és a gyakorlati oktatás hatékonysága érdekében kapcsolatban áll az országos szakmai
szervezetekkel (MÉK Tájépítészeti Tagozata, Magyar Kertépítők Országos Szövetsége, Magyar Tájépítész Szövetség stb.). A
különböző záróvizsga-bizottságok, hallgatói tervzsűrik meghívott külsős tagjaiként a gyakorlati szakemberek közvetlenül
tájékozódhatnak a hallgatók naprakész felkészültségéről és bizottsági tagként ezt véleményezhetik.

4.2.6. A leendő hallgatók és hallgatók tájékoztatásának rendszere, a hallgatói toborzás folyamatai
A hallgatók általános tájékoztatásának eszközei az egyetemi, a kari és a tanszéki honlapok, ahol jelenleg a Kar történetéről, a
szakirányokról, a tanszékekről áll rendelkezésre információ. A kari webfelület, mint kommunikációs csatorna szerkezetileg és
tartalmilag jelentősen differenciálódott az elmúlt években. Szétvált az alapvető információszolgáltatás a Karról érdeklődők és a
tantárgyakhoz kapcsolódó, hallgatóknak szóló operatív tartalomszolgáltatás tekintetében. Az egyetem és a Kar oldala a 2011.
februári szerkezeti átalakítás során alapvetően változott, a teljes átalakulás miatt a webportál tartalmi elemeinek látogatottságát
ezért csak a 2011. február 8-i időszakot követően érdemes összevetés céljából vizsgálni (2011.02.08-2012.02.01 / 2012.02.082013.02.01.) Google Analytics követés alapján. Az eredményekből megállapítható, hogy a technológia változásoktól eltekintve
komolyabb, trendszerű változás ez alatt alig mutatható ki. Főbb jellemzők:
• A Kar oldalát 21003/20180-an keresték fel, 102925/108384 oldalmegtekintés történt, mely 5,3%-s növekedés két év alatt,
mindeközben az oldalon töltött átlagidő 7 másodperccel nőtt, s csökkent 3,34%-al a visszafordulások mértéke.
• A látogatások száma 1,48%-al kisebb, de az oldalmegtekintések száma 5,3%-al, az oldallátogatás 6,8%-al, a látogatás
időtartama 5,94%-al nőtt meg.
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A látogatók ~98,55% európai, ~93%-a magyarországi, ~1,5%-a romániai, ~62%-uk budapesti városi területű tartományból
érkezik; említést érdemelnek még a nagyobb városok, mint Miskolc, Debrecen, Szeged és Székesfehérvár (1-2%).
A látogatók fele Google keresőtalálaton át lép a portálra, s csak negyedük érkezik uni-corvinus.hu tartomány felől
közvetlenül. Bár még mindig elenyésző az összértéken belül, de rövid idő alatt duplázódott a Facebook felől érkező
forgalom, noha a Kar nincs jelen a közösségi rendszerben.
A leglátogatottabb top 10 oldalak tartalma: hallgatói letöltések, felvételizőknek szóló általános és részletesebb
információk, a szervezeti egységek áttekintése és ugrópontja, a Moodle rendszerrel kapcsolatos információkat
összefoglaló oldal, az alapképzési információk, a Dékáni Hivatal/Tanulmányi Osztály elérhetősége, valamint a Kar és
oktatóinak elérhetőségeit linkelő oldal.
Erőteljesen változik a felhasználói technológia, melynél a legfrissebb trend a mobil eszközökről való oldalfelkeresésre utal
(pl. 313% növekedés Android, 100% növekedés iOS rendszerről)

A leendő hallgatók tájékoztatásának legfontosabb formája az évente kétszer, decemberben és január közepén megrendezésre
kerülő Kari Nyílt Nap, amelyen rendszeresen 150-200 érdeklődő vesz részt. Itt a kari vezetés általános tájékoztatója mellett nagy
hangsúlyt fektetünk a szakokat, és a szakirányokat bemutató, tájékoztatókra, a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségek
ismertetésére. A leendő hallgatók tájékoztatására az EDUCATIO kiállításon önálló standdal és a Kart bemutató poszterekkel
veszünk részt. A Karról (és a szakokról) rendelkezésre áll színes magyar és angol nyelvű szórólap, amelyet a rendezvényeken a
személyesen jelentkező érdeklődőknek tudunk adni. Meghívás esetén kollégáink, 2011 óta pedig a Kari Hallgatói Önkormányzat
szervezésében középiskolákban ismertetik, népszerűsítik a tájépítész tevékenységet.
A felvett hallgatók beiratkozáskor kézhez kapják az évente aktualizált, a tanulmányaik folytatásához, megtervezéséhez szükséges
adatokat tartalmazó Tanulmányi Tájékoztatót. A hallgatók tájékoztatásában egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző
elektronikus rendszerek, elsősorban a NEPTUN, illetve az e-learning jellegű CMS/LMS alkalmazások. A korábban meghatározó
külső fórumokra való üzenetküldés és állományok oktatók általi ilyen helyen való megosztása visszaszorult vagy teljesen
megszűnt. Hasonló történés jellemzi az e-mailes kapcsolattartást, mivel nagyobb létszámú kurzusokon gyakorlatilag
áttekinthetetlen lenne a féléven belüli akár több ezres üzenetváltás. Ez a kapcsolati és kommunikációs forma ugyanakkor tovább él
a kisebb létszámú doktori képzésben.
A hallgatók és oktatók kurzusmenedzsment támogatására háromféle összegyetemi rendszer áll rendelkezésre. Ezek mindegyike
jogosultságalapú: így csak a tárgyat ténylegesen felvett felhasználók férnek hozzá és külső személyektől (nem egyetemi
polgároktól) is védett a közzétett tartalom. A használt egyetemi nagyobb rendszerek a következők:
1.) a TYPO3 CMS kari és tanszéki frontend intranetes webfelületen,
2.) az Alfresco-rendszerű komplex DMS ún. ’Oktatásszerver’ néven és
3.) az integrált e-tanulási környezetet nyújtó CMS/LMS Moodle rendszer.
Fenti rendszerek mindegyike CORNET-en kívülről VPN nélkül is védett webfelületen kommunikációs felületet biztosít; a TYPO3
frontend és a Moodle alkalmazásokhoz OpenSSO autentikációs rétegen át is egyszerűsítve a hozzáférést. A korszerű, központilag
menedzselhető, a NEPTUN és CUSMAN mint a tartalmakhoz jogosultsági forrást adó rendszerrel a KIMen át szinkronizált
oktatástámogatás háromféle technikai lehetősége mellett egy tanszéken még jellemző a szervezeti egység által üzemeltetett belső
hálózat mappamegosztás hallgatók számára. A trend azonban a magasabb tudású, centralizált, felhasználóbarát rendszerek felé
mutat. Ezeknél az üzemeltetés (ISZK) és a helpdesk (eLOSZK) központosított, míg a szakmai tartalomgenerálás (oktatók,
hallgatók) decentralizált és így élesen elválik egymástól az eltérő feladatprofil. A háromféle központi rendszer népszerűsége és
használata karonként, tanszékenként időben kissé eltérő, de a hangsúly-áthelyeződés a célrendszer felé mutat. A folyamatot kissé
hátráltatja, hogy a virtualizálódó oktatástámogató környezetben a Z generációs hallgatók sokkal magabiztosabban mozognak, mint
az X, vagy akár még az Y generációs oktatóik. Az oktatók számára a rendszerek használata eleinte tehát nagyobb kihívás, mint a
tantárgyak elsajátítása a hallgatóknak. Ezért oktatók számára több alkalommal került sor betanítás megszervezésére. Eközben
2012 ősze óta a gólyák számára is biztosítunk karilag szervezett ismerkedést az egyre összetettebb egyetemi virtuális térrel,
ezáltal könnyebben vehetik az első buktatókat.
A központi Moodle rendszer egyre szélesebb körben használt, magas a felhasználók interakciós lehetősége, bizonyos web2 és
közösségi jelleggel (kapcsolattartás, fórum, feladatfeltöltés, közvetlen visszajelzés, pontozás, naptár, wiki, fogalomtár stb.) is bír,
amelyet egyre aktívabban használnak ki az oktatók és hallgatók.
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A hallgatók számára feltöltött állományok terén a Kar a többi Karhoz hasonló arányú növekedést mutat, összességben a
rendszerben levő feltöltött állományok 5,2%-a Karé, ugyanakkor a Kar speciális igényeit, nagyméretű állományai (pl. űr- és
légifelvételek elemzése, 3D, vizualizáció) mutatja, hogy eközben a Kar a foglalt tárterület 67%-át veszi igénybe.

4. ábra: A Kar által feltöltött fájlok száma és a tárterület foglalás aránya
Egy szervezeti egység található meg a Facebookon saját profillal. Az érdeklődő, potenciális leendő hallgatók szélesebb körű
tájékoztatását a 2009-ben létrejött Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium által szervezett ún. „Parkász leszek?!” beszélgetős
rendezvénysorozata, önálló internetes oldallal támogatva, a közösségi médiában való aktív jelenléttel is elősegíti.
A Szakkollégium hagyományteremtő jelleggel 2011/2012 tanév óta évente nyomtatott és elektronikus formában is kiadja a végzős
BSc, MSc, MA és PhD hallgatók diplomamunkáinak rezüméjét. A kiadványok a szakkollégium honlapjáról .pdf formátumban is
elérhetők.

5. ábra: Részlet a kiadványból
A hagyományos papír alapú tájékoztatást a tanszéki és a kari hirdetőtáblák jelentik.
Az egyes tantárgyak követelményeit és értékelési módját a hallgatók a félév első óráján tartott tájékoztatásból és az egyetemi
központi intranet kereshető, valamint 2012 ősze óta a Moodle kurzusokból alapértelmezetten belinkelt, valamint a NEPTUN
rendszerből is hivatkozott tantárgyi adatlapjainak oldalain érhetik el. Bár hallgatói elvárás, hogy a helyesen és teljesen kitöltött
tantárgyi adatlapok az intraneten elérhetők legyenek, ez még nem minden esetben történik meg. A hallgatóknak rendszeresen van
lehetőségük személyes informálódásra is, a tanszéki oktatók fogadóóráin.
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4.2.7. A hallgatók teljesítményértékelésének módja
A hallgatókkal szemben támasztott elvárásokról, és az általuk nyújtott teljesítmények értékelésének lehetséges módjairól a
Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat rendelkezik. A hallgatók teljesítményértékelése alapvetően hagyományos: vizsgáikra
érdemjegyeket kapnak. A tantárgyak teljesítményértékelésének módjáról a tantárgyi adatlapokon, illetve a Neptun-on keresztül
értesülhetnek a hallgatók. A tantárgyi követelményrendszerek a tanszéki hirdetőkön kinyomtatva is megtalálhatók. A tantárgyak
értékelésében kari sajátosság, hogy a hallgatók terveiket tervismertetőkön (prezentációkon) mutatják be. Az évközi prezentációk és
tervek értékelésének módja változó. A hagyományos osztályzatokat az oktatók szóbeli és/vagy írásbeli értékeléssel egészíthetik ki.
Sajnálatos tény azonban, hogy a tájépítészeti oktatás hagyományos, konzultáción alapuló kiscsoportos oktatási jellege és a
hallgatók értékelése a nagy évfolyamok mellett folyamatosan csökken. A teljesítményértékelésben a szóbeli vizsgák és
tervismertetések helyett a Karon is egyre gyakoribb az írásbeli és a teszt vizsga. A legalább két féléves tárgyakból tartott szigorlati
vizsga legalább két oktatóból álló bizottság előtt történik, és rendszerint írásbeli-tervezési és szóbeli részből áll. Általánosságban
azonban elmondható, hogy csökken a szóbeli vizsgák és a vizsgaidőszakban megszerezhető jegyek szerepe, helyüket a
folyamatos félévközi értékelés során megszerzett jegyek veszik át. (Nyugat–Európában már sok helyen teljesen megszűnt a
hagyományos értelemben vett vizsgaidőszak.)
A záróvizsga megelőző feltétele az abszolutórium. A záróvizsga a Karon szakirányokon történik, és két részből áll. Az ún. komplex
záróvizsga a diplomaterv védése előtt van, és 4–5, szakmai-szakirányi szempontból legfontosabb tárgy ismeretanyagára épül. A
hallgatók vizsgáztatása előre kiadott tételsorok alapján, 2–3 fős, szakirányos tanszéki vizsgabizottság előtt történik. A diplomaterv
védés a záróvizsga második lépcsője. A diplomaterveket a védés előtt opponensek (belső és külső) írásban értékelik. A
diplomatervek külső bírálóinak kiválasztásánál fontosnak tartjuk, hogy a szakterületet, a térséget, a problémát jól ismerő, elismert
szakembert kérjünk fel (minisztériumok, szakhatóságok, tudományos intézetek, önkormányzatok vezetői, társegyetemek oktatói,
gyakorló szakemberek, vezető tervezők stb.). A diplomatervvédés 4–6 fős záróvizsga bizottság előtt történik. Az oktatás
minőségbiztosítása érdekében a kari vezető oktatók mellett más kari vezető oktatók és egy-egy, az államigazgatásban/irányításban
és a gyakorlati tervezésben részt vevő szakember is részt vesz az értékelésben. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók
képzettségének színvonaláról ilyen módon is „visszajelzést” kapjunk. Az itt történő személyesebb jellegű beszélgetések közvetlen
és informális lehetőséget adnak arra, hogy oktatási struktúránkat összehasonlítsuk a más egyetemeken folyó hasonló jellegű
képzéssel, illetve a szakmai elvárásokkal, az aktuális követelményekkel. A visszajelzéseket rendszeresen kiértékeljük, és
felhasználjuk a képzési program „finomhangolására”.

4.2.8. A rászorulók támogatásának, segítésének módszerei, technikái, résztvevői
A hallgatók az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és az intézmény Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata alapján megfelelő
tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A nehéz körülmények között élők szociális ösztöndíjban, az
első éves hallgatók alaptámogatásban részesülnek. A Karon a tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló ösztöndíjátlag számítása,
valamint a rendszeres szociális ösztöndíjak bírálati rendszere egységes. Ezen felül a szakmai gyakorlatukat teljesítő hallgatók
gyakorlati ösztöndíjban, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők köztársasági ösztöndíjban részesülhetnek. Kiváló
teljesítményért az EHÖK közéleti ösztöndíjából is adható jutalom. A DJB (diákjóléti bizottság) a hallgatók tanulmányaikhoz
kapcsolódó bizonyos költségeihez (pl. tanulmányi szemle részvételi költségei) szociális alapon rész- vagy teljes támogatást
nyújtanak.
A Karnak saját jegyzetkiadási programja van, amelynek keretében célunk a hallgatók számára olcsón megvásárolható, korszerű
jegyzetek előállítása.
A felvett kreditek teljesítésének mulasztása következtében befizetett díjakat a Tájépítészeti Kar (a kari Hallgatói Önkormányzattal
egyetértésben) teljes mértékben jegyzet- és elektronikus tananyag előállításra valamint az államilag támogatott képzésben
résztvevő hallgatók jegyzet- és tankönyvvásárlási támogatására fordítja. A hallgatók különböző befizetési kötelezettségei alól
(tandíj, kredit-mulasztás, különböző eljárási díjak stb.) indokolt esetben a kari vezetés felmentést adhat, illetve ennek mértékét
mérsékelheti. Amennyiben a befizetéseket elengedni vagy mérsékelni nem lehet, a nagyobb összegű befizetések esetén a
hallgatóknak kérésre részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
Az esélyegyenlőséget a Kar a vonatkozó előírásoknak megfelelően biztosítja. A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő
hallgatóknak lehetőségük van ehhez a bizottsághoz fordulni, hogy tanulmányaikhoz, mindennapjaikhoz segítséget kérjenek, s ha
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szükséges a bizottság egy mentort jelöl ki melléjük. A felvételi eljárásban a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hátrányos
illetve kiemelten hátrányos szociális helyzetű jelentkezők számára plusz pontokat biztosítunk. A kollégiumi felvételi eljárás során a
tanulmányi teljesítmény mellett kiemelt elbírálási szempont a hallgató szociális helyzete, mivel a szociális pontok beszámításra
kerülnek a felvételi pontokba. A diszlexiás és diszgráfiás hallgatók számára a jogszabályoknak és egyetemi szabályzatoknak
megfelelően Karunk is lehetőséget biztosít a diploma megszerzéséhez kapcsolódó nyelvi követelmények alól részbeni vagy teljes
felmentésre. A más fogyatékkal élő hallgatók számára – egyetemi döntés alapján – szintén van lehetőség a tanulmányaik során
speciális bánásmódot kérni.

4.2.9. Karok közötti együttműködés az oktatás megvalósítása és fejlesztése érdekében
A BCE történetében kifejezett hangsúlyt kapott a karok, intézetek közötti átoktatási kapcsolatok kialakítása, erősítése.
A BCE Szenátusa 2011. május 30-i ülésén tudomásul vette a szakszerkezet felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót. Karunk a
szakszerkezet felülvizsgálatát folyamatosan végzi. Ennek folyamán, az Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottságban
egyeztetett alábbi – a karok közti együttműködés és oktatás erősítését támogató - elvek érvényesítésére törekszünk:
- Részvétel az össz-egyetemi fakultatív tantárgylista összeállításában és beillesztésében a kari tantervekbe. A Felsőoktatási
Törvény szerint szabadon választható tárgy az Egyetem bármely szakáról választható. A karonkénti 5-10 tárgyat tartalmazó
tárgylista Karunk esetében félévente öt tárgyat tartalmaz, amely az egyetem többi karainak hallgatói között is érdeklődésre
számíthat. Az össz-egyetemi szinten javasolt 30-50 tantárgy a tájépítész hallgatók számára az alapszakot jól kiegészítő
közgazdasági, gazdálkodási és kertészeti tantárgyak kiválasztásával kívánja segíteni az áthallgatást.
- Azon tárgyak meghatározása képzési területenként, amelyeket szaktól függetlenül minden hallgató tanul. Ezek óra- és
kreditszáma megegyezik, esetleg a számonkérés módjában lehet eltérés. Ha a képzési terület valamely szakán az adott tárgy
egyúttal más tárgyak felvételének előfeltétele, indokolt lehet a szigorúbb számonkérés.
- A szakirányok esetében az alapszakos tantervek szétaprózottságát csökkentendő, folyik az alapszakokon meghirdetett
szakirányok számának felülvizsgálata. A túlzott mértékű specializálódás az alapképzésben egyrészt csökkentheti a hallgatók
motivációját mesterszintű tanulmányok folytatására, másrészt ronthatja az alapszakok finanszírozhatósági kilátásait.
Megfontolandó azon alapszakok esetében, ahol a szakindítási engedélyben több szakirány meghirdetése szerepel, az évenkénti
rotáció lehetőségeinek megvizsgálása.
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6. ábra: A Tájrendező és kertépítő mérnök BSc képzés törzsanyag tárgyainak eloszlása az előadók hovatartozása szerint
(összesen 118 kredit)
A tájépítészet interdiszciplináris tevékenység. Az oktatási programok tervezésénél már figyelembevételre kerül a másik szervezeti
egységek oktatási kínálata, ennek egyeztetése megtörténik, tekintettel az akkreditációs követelményekre is.

29

Ennek megfelelően, illetve a fentiekben ismertetett elvek fényében a Kertépítő és Tájrendező mérnök BSc képzésben, a közös
törzsanyagban a meghívott előadók által megtartott kurzusok a kötelező tananyag 33%-át teszik ki (39 kredit a 118-ból). Ebből 26
kreditet (22%) az egyetem más karainak előadói átoktatással, míg 13 kreditet (11%) meghívott külsős előadók tartanak.
Ugyanakkor oktatóink is részt vesznek BCE Kertészettudományi Karán folyó mesterképzésben (Dísznövénykertész Szak), valamint
a KTK határon túli oktatásában is Nyárádszeredán, Zentán és Beregszászon. Párhuzamos képzés esetén adott tárgyak
elismerésére is van lehetőség.
Tárgyak elismerésére más intézményekben történt teljesítés esetében is van lehetőség, erről a kari Kreditátviteli Bizottság dönt. A
Tájépítészeti Kar mindig törekedett arra, hogy az érintkező szakterületek esetében a karok között az átoktatás megvalósulásán
túlmenően lehetőség szerint közös kutatási programok is működjenek. A Karon akkreditált mesterképzések esetében ugyancsak
lehetőség van más szakokon és karokon végzett alap- vagy mesterszakos hallgatók felvételére, az előírt követelmények szerint.
A Tájépítészeti Kar mind oktatói, mind hallgatói vonalon szoros kapcsolatokat ápol más Egyetemek karaival is, amelyeken a
tájépítészethez kapcsolódó képzés folyik.
Meghívott külsős előadóink többsége a BME Építészmérnöki Karának oktatója, de óraadó tanárként az ELTE, a Képzőművészeti
Egyetem valamint a MOME oktatói közül is többen rendszeresen részt vesznek képzéseinkben. A Kar oktatói ugyancsak
rendszeresen átoktatnak a BME Építészmérnöki Karán folyó képzésekbe (építészmérnöki képzés, rehabilitációs szakmérnöki
képzés, stb….), valamint a határon túli magyar nyelvű oktatásban is részt vesznek (Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar
Kertészmérnöki illetve Tájépítészmérnöki képzés, valamint Kolozsvári Babes-Bolyai TE Műemlékvédelmi szakmérnöki képzés).
Hallgatói vonalon – elsősorban a mesterképzésben – gyakoriak a közös tervezési feladatok, „workshop”-ok más intézmények
hasonló képzéseiben részt vevő hallgatókkal (MOME, BME Építészmérnöki Kar).
Nemzetközi szinten évente közös tervezési gyakorlatokat szervezünk a németországi Nürtingen University of Applied Art
Weihenstephan-Triesdorf-i karának IMLA (International Masters of Landscape Architecture) képzésével, amelyben hallgatóink és
oktatóink egyaránt részt vállalnak. Erasmus mobilitás keretében oktatóink rendszeresen részt vesznek a külföldi partner
intézmények oktatásában.

4.2.10. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A Kar infrastrukturális adatait az intézményi önértékelés tartalmazza. A Karra jellemző egyedi adottságok: A megfelelő eszközök a
tanulás támogatására minden képzési program esetében rendelkezésre állnak. A képzésekhez szükséges gyakorlóhelyeket
hosszú távú együttműködés alapján külsős, piaci és önkormányzati, állami partnerek biztosítják.
A hallgatói tanácsadás több szinten működik: a tanulmányi osztály és a dékáni hivatali kari szinten nyújt megbízható és készséges
forrást. A mesterszakon a diplomatervekhez kötődően valódi tutori rendszer működik, ahol a diploma-konzulens az egyéb egyetemi
kérdésekben is a hallgató segítségére van.
Jelentős hatással volt a fiatal kollégák lehetőségeire az egyetem által elnyert TÁMOP pályázat, amely a korábban jellemző
doktoranduszi létszámot megemelte és lehetőséget adott az Élhető Települési Táj kutatóműhely felállítására, amely jó
körülményeket teremtett a kutatásokhoz. Ez a tény a publikációk magasabb számában is tetten érhető. Hasonlóan kedvező hatású
a Tájanalitikai Labor működése is.

4.2.11. Az idegen nyelvű képzések sajátosságai
A Tájépítészeti Karon jelenleg nincs (2013/14 tanévben tervezzük indítani) önálló idegen nyelvű program, résztanulmányokra
azonban Karunk szemeszterenként átlagban 8–12 fő külföldi diákot fogad. Bár 2011 őszétől a CEEPUS és ERASMUS mobilitás
mellett a mexikói Technologico de Monterrey-jel fennálló képzési program keretében is érkeznek hozzánk hallgatók, az
összlétszámban ezzel együtt némi visszaesés tapasztalható. A grafikonon megfigyelhető az is, hogy a tavaszi félévben jellemzően
kevesebb a beérkező hallgató. A megtartott idegen nyelvű kurzusok száma részben követi ezt az ingadozást. (Az alacsony létszám
melletti magas kurzusszámot az teszi lehetővé, hogy azok egy része magyar hallgatók számára is felvehető.)

30

4.3.1 A Kar idegen nyelvű képzései és tárgyai
Alap- és mesterképzésben oklevelet adó idegen nyelvű képzés a Karon jelenleg nincs, jelentős azonban az idegen nyelvű
tantárgyak száma, amelyek oktatásában a Kar 20 oktatója és doktorandusza vesz részt. A meghirdetett tárgyak listáját az alábbi
táblázat tartalmazza. (A ténylegesen induló tárgyak létszáma ennél valamivel alacsonyabb, félévente 9,6.) A rendszeresen induló
kurzusok mellett 2009. és 2012. évben Karunk nyári egyetemet is rendezett, 22 illetve 18 fő külföldi hallgató részvételével. A
nagyszámú idegen nyelvű kurzus és a nyári egyetemek tapasztalatai jó alapként szolgálnak az angol nyelvű mesterképzés
közeljövőben tervezett beindítására. (Melléklet II. Idegen nyelven meghirdetett kurzusok).
A Tájépítészeti Karon az idegen nyelvű képzésben meghirdetett tárgyak nagy része magyar hallgatók számára is elérhető – bár a
jelentkezésnél a nemzetközi hallgatók előnyt élveznek. Korlátozza a kurzusok hozzáférhetőségét az a tény is, hogy a magyar
hallgatók számára választható tárgyként jelennek meg, ezért gyakran a kötelező tárgyakkal időben ütköznek. A kurzusokon részt
vevő magyar hallgatók létszáma félévenként 15–25 fő között mozog.
Az idegen nyelvű képzés szempontjából új lehetőséget nyitott a Kar számára, hogy az egyetem szenátusa 2012. decemberében
támogatta az angol nyelvű Tájépítész és kertművész mesterképzési szak (MA) indítási kérelmét. Jelenleg zajlik az előkészítése a
szak 2013. szeptemberi indításának.
Önállóan működik, de oktatás szempontjából a Karhoz kötődik a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, amelynek keretében a
2008/2009-es tanévtől kezdve minden évben meghirdetésre kerül a „PhD in Landscape Architecture” idegen nyelvű program. A hat
szemeszteres képzés a környezetvédelem, a környezetpolitika, a tájtervezés, a területfejlesztés, a tájvédelem, a tájrehabilitáció,
valamint a városépítészet témaköreire terjed ki, a hallgató kutatási témájának megfelelően.
Összesen 24 idegen nyelvű kurzus, szemeszterenként átlagban 8–12 fő külföldi diák.
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7. ábra: Az idegen nyelvű képzésre érkezett hallgatók száma és a megtartott kurzusok aránya (2008–2013)

4.3.2. Nemzetközi hálózatokban való részvétel
A Tájépítészeti Karnak az ERASMUS mobilitási program keretében 31, a CEEPUS hálózaton belül 9 partnerintézménnyel van
jelenleg együttműködése. Emellett a Kar számos szakmai és felsőoktatási nemzetközi hálózatban, szervezet munkájában vesz
aktívan részt. Az idegen nyelvű képzés szempontjából kiemelt jelentőségű az Európai Tájépítészeti Iskolák Szövetségében
(ECLAS) való tagságunk. Az ECLAS által indított LE:NOTRE Thematic Network az egyik legsikeresebb oktatási együttműködés
Európában, amelyben Karunk kezdettől fogva közreműködött. A hálózat tagjaként végzett munka, a tájépítészeti képzésben
megkövetelt oktatási tartalom meghatározása nagyban hozzájárult a tervezett angol nyelvű tájépítész mesterképzés tematikájának
kidolgozásához.
Az egyetem és a University of Massachusetts at Amherst (UMASS) között aláírás alatt van a „Memorandum of Agreement”,
hosszútávú együttműködési keretegyezmény, amely kölcsönös tájépítészeti kutatási projektek szervezését, háromévente
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megrendezésre kerülő FÁBOS Landscape Planning Konferencia közös szervezését, tanszéki oktató és kutató kollégák cseréjét,
diákcserét, és közös diplomamunka témavezetést tartalmaz.
A hálózatokban történő részvétel jó lehetőségét biztosítják a nemzetközi pályázatok. Az INTERREG CE pályázat keretében a
Élhető Táj nemzetközi kutatási együttműködésben veszünk részt 6 Közép Európai országgal együtt. A hálózatban négy egyetem,
egy akadémiai kutató intézet, egy kutatóintézet, egy NGO szervezet és egy állami földkezelő szervezet osztja meg a
fenntarthatósággal kapcsolatos tapasztalatait. Az együttműködés sikerességét bizonyítja, hogy a partnerek GRUNDTVIG pályázat
keretében folytatják az együttműködést a következő két évben.

4.4. AZ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A VÉLEMÉNYEK ÉS A KIMENETI
MUTATÓK TÜKRÉBEN

4.4.1 Az intézményben/Karon folyó képzések kimeneti eredményei
Az átlagosan igénybe vett passzív félévek számát (0,1-0,2) legjobban a tájrendező és kertépítő mérnök BSc szak adatai mutatják.
Ez a szak 2006-ban indult, első végzettjei 2009-ben kapták meg diplomájukat.
Az egyetemi szakok a vizsgált időszakban már kifutó szakaszban vannak, a mester szakokon pedig csak most végeztek azok a
hallgatók, akik nem vettek igénybe passzív félévet.
4. táblázat Az aktív vs. passzív félévek, halasztások, ezek okai
Szak megnevezése

2008

tájrendező és kertépítő mérnöki alapszak
tájépítészmérnöki egyetemi szak
településmérnöki egyetemi szak

0,4
0,2

Egy főre eső passzív félévek száma
2009
2010
2011
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,9
0,1
0,4
0,6

2012
0,2
0,9
0,3

A passzív félévek igénybevételének két fő oka figyelhető meg Karunkon:
1. a tantárgyi egymásra épülés miatt bekövetkező csúszás,
2. munkavállalás, a következő félévi költségtérítés előteremtése.
A Tájépítészeti Karon az elmúlt években az éves lemorzsolódás 6 és 9% között mozgott.
5. táblázat Lemorzsolódás, ezek okai
Év
2008
2009
2010
2011
2012

állami
17
32
37
22
16

Lemorzsolódás (fő)
költségtérítéses
31
38
26
27
23

összesen
48
70
63
49
39

Összes hallgató
(aktív+passzív)
735
765
714
685
675

Lemorzsolódás %
6,5
9,1
8,8
7,1
5,7

A hallgatói jogviszony jellemzően az alábbi három ok miatt szűnt meg:
1. fizetési hátralék,
2. a tanulmányi követelmények nem teljesítése,
3. két passzív félév után nem jelentkezik a hallgató.
Szakváltás miatt évente csak 1-5 hallgató szünteti meg a jogviszonyát.
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6. táblázat A tanterven felüli félévek száma, illetve átlagos végzési idő
Szak,
tanterven felüli félévek száma
tájrendező és kertépítő mérnök alapszak
0
1
2
3
4
5
átlagos végzési idő (félév)
tájépítészmérnök egyetemi szak
0
1
2
3
4
5
átlagos végzési idő (félév)
településmérnök egyetemi szak
0
1
2
3
4
5
átlagos végzési idő (félév)
tájépítészmérnök mesterszak
0
1
átlagos végzési idő (félév)

2008
fő

2009
fő

Év
2010
fő

2011
fő

2012
fő

40

34
5
23

47
17
20
6

7

7,8

7,8

50
17
23
2
4
2
7,9

27
7
28
7
2
1
11,3

21
8
18
3
4
1
11,3

22
10
32
10
9
1
11,7

4
4
22
9
4
4
12,3

1
6
8
2
2
12,9

10

5
4
5

2
2
4
2

5
2
9
8

11

12

11,8

12,5

2

8
13
4,6

10

4

2
4
5
1

Az alap és mesterképzésben átlagosan 0,5-1 félévvel hosszabbodik meg a tanulmányi időszak a képzési időhöz viszonyítva. Az
egyetemi képzések kifutó évfolyamok, tehát az átlagos képzési idő a vizsgált időszakban nem mutat reális értéket.
A tanulmányi időszak meghosszabbodását okozhatja, a hallgató nem megfelelő teljesítménye, tanulás melletti munkavégzés,
családi okok (gyermeknevelés, betegápolás stb.)
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7. táblázat A nyelvvizsga problémaköre

45

3

6,6

69

5

7,2

108

97

6

6,1

66

5

7,5

82

2

2,4

54

14

1

7,1

19

2

10,5

16

3

18,7

24

3

2

2012
nyelvvizsgával nem rendelkező
záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

%

nyelvvizsgával nem rendelkező
záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

2011
záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

nyelvvizsgával nem rendelkező
záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

%

záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

2010

nyelvvizsgával nem rendelkező
záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

%

záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

2009

%

záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

tájrendező és kertépítő
mérnök alapszak
tájépítészmérnök egyetemi
szak
településmérnök egyetemi
szak

nyelvvizsgával nem rendelkező
záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

Szak megnevezése

záróvizsgát tett hallgatók száma (fő)

2008

2,7

160

0

19

8,3

10

6

%

3,7
0

2

20

A Kar magas felvételi pontszámából adódóan magas az egy vagy több nyelvvizsgával rendelkező, tanulmányait kezdő hallgató
(átlagosan 90% körüli). A képzés mellett minden hallgatónak lehetőséget biztosítunk ingyenes nyelvi képzésre.
A Tájépítészeti Karon folyó képzések hatékonyságát és eredményességét jelzi a minden évben magas és évente stabilnak
mondható záróvizsga átlagok.
8. táblázat A vizsga-, záróvizsgaeredmény-változás tendenciája, elemzése
Szak megnevezése
tájépítészmérnöki (egyetemi)
településmérnöki (egyetemi)
tájrendező és kertépítő mérnöki (alapszak)
tájépítészmérnöki (mesterszak)

2008
4,019
4

Záróvizsga eredmények éves átlagai
2009
2010
2011
4,096
4,164
4,144
4,138
3,843
3,86
4,209
4,308
4

2012
3,91
3,7
4,129
4,645

4.4.2. A tehetséggondozási folyamatokban való hallgatói részvétel és annak eredményessége
TDK munka
A Tájépítészeti Karon évente megrendezésre került a Kari Tudományos Diákköri Konferencia. A hallgatók részvételi
létszáma/érdeklődése évente változó. Általában egy, különösen magas részvételi létszám esetében két szekciót szervezünk. A
Kari TDK legeredményesebb hallgatói az Országos Tudományos Diákköri konferencián és az Országos Felsőoktatási
Környezettudományi Konferencián mérik össze teljesítményüket a többi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóval. A Kar
hallgatói, viszonylag alacsony hallgatói létszám ellenére, eredményesen szerepelnek az országos megmérettetéseken. AZ OTDK-n
2009-ben 2 első és 4 harmadik helyezést, 2011-ben pedig 3 első, 2 második és 3 harmadik helyezést értek el hallgatóink.
2013-ban a az OTDK Agrártudományi Szekciójába 12, a Társadalomtudományi Szekcióba 1 és a Műszaki Tudományos Szekcióba
1 dolgozatot neveztünk. Az Agrártudományi Szekció megrendezését a BCE Budai Campusának karai (köztük a Tájépítészeti Kar)
vállalta fel, és itt 2-2-2 első, második és harmadik díjat szereztek a hallgatóink.

34

9. táblázat A TDK dolgozatok száma a Tájépítészeti Karon (2004–2012)
TDK dolgozatok száma
Tájépítészeti Kar

2004
16

2005
12

2006
14

2007
12

2008
12

2009
15

2010
28

2011
8

2012
21

Hallgatók bevonása oktatási és kutatási munkába, innovációs tevékenységbe, demonstrátori rendszer
A Kar magas felvételi pontszámából és követelményrendszeréből adódóan magas a kiváló képességű és a különösen tehetséges
hallgatók száma. A Karon külön figyelmet fordítunk arra, hogy a kiváló képességű hallgatókkal a tehetséggondozás keretében
külön is foglalkozzunk. A tehetséggondozás elterjedt formája a Karon a tudományos diákköri, a demonstrátori és a különböző
kutatási/tervezési feladatokban történő hallgatói részvétel.
Demonstrátori munka
A Karon régóta általános gyakorlat a demonstrátorok foglalkoztatása. A demonstrátorok száma jelenleg hat fő. A demonstrátorok
általános feladatai: tanszéki háttéranyagok rendezése, kutatási kiegészítő feladatok elvégzése. A demonstrátorok éves feladatát,
munkáját a szervezeti egység vezetése határozza meg. A demonstrátori feladatok ellátásáért a hallgatók pénzbeli juttatást kapnak.
Általános tapasztalat, hogy a nyugati egyetemeken jól szétváló „teaching assistant” és „research assistant” feladatkörök nem
különülnek el, ezeket a szerepeket a Karon a PhD hallgatók végzik. A demonstrátor hallgatók inkább az adminisztrációs és oktatástámogatói, előkészítői jellegű munkákban vesznek részt.
Nemzetközi versenyeken való részvétel
A Kar hallgatói rendszeresen részt vesznek a tájépítész hallgatók számára kiírt nemzetközi pályázatokon. Legutóbbi eredmények:
EFLA REGIONAL CONGRESS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE STUDENT COMPETITION
MIND THE GAP – Landscapes for a New Era, 2010
Első díj: Hegyi Nóra, Szabó Eszter (Tájépítészmérnök MSc)
RIBA GOLDFINGER Scholarship 2010
Csepely-Knorr Luca 1 éves ösztöndíj, Manchester University
IFLA Student Landscape Architecture Design Competition (2011) - Urban boundaries
Boundaries - a familiar phenomena of suburban landscapes all over Europe
IFLA INTERNATIONAL STUDENT DESIGN COMPETITION: „SHARE THE WISDOM”, 2012
Eredményhirdetés: 2013. április 18. Wellington, Új Zéland, IFLA konferencia (IFLA World Congress)
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Szakkollégium
A Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium 2009-ben alakult, s jelenleg is a Budapesti Corvinus Egyetem legifjabb
szakkollégiumaként jegyzik. Megalakulásának fő célja, hogy tagjai egymással együttműködve tájépítészeti témájú, közösségi
alkotó és kutató munkát végezzenek, és ezáltal szakmai ismereteik és tapasztalataik bővüljenek. Az itt végzett tevékenység a
felsőoktatási tanulmányokat kiegészítve a tagok számára a szakmai életben való eredményes elhelyezkedést és helytállást segíti,
szolgálja. Kiemelt cél, hogy tevékenysége a szakma ismertségének és elismertségének javítását szolgálja. Évről évre bővülő és
megújuló tagságából a remények szerint létrejön a tájépítész társadalom új, lendületes generációja, mely az elődöktől megörökölt
tudást megőrizve és továbbfejlesztve alkalmazza azt, ezzel elérvén, hogy a hazai köztudatban elültesse a tájépítészet
létjogosultságának gondolatát. Az a hallgató válik jó szakkollégistává, aki mindig többre vágyik, önmaga fejlődéséért hajlandó
többet tenni. Évente csaknem 10 új taggal bővül a szervezet létszáma, mely az évfolyamokban egyenlőtlenül oszlik meg. Fontos,
hogy a Szakkollégium önmagának nevelje ki a szakkollégistákat, ezért a felvételi célközönsége leginkább az alsóbb évfolyamok
hallgatósága. 2010-ben csatlakozott a szervezet az Egyetemi TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0023 projekthez, melynek keretein belül
lehetősége nyílt a hallgatóknak egyéni és csoportos kutatásokat indítani, ezek eredményeit publikálni, hazai és nemzetközi
konferenciákon bemutatni, s ezzel egy időben hírt adni a hazai tájépítész képzésről. A Szakkollégium hosszú távú céljai között
szerepel a Minősített Szakkollégiumi cím elnyerése, melynek fontos eleme a Szakkollégiumi Chartában felsorolt kritériumoknak
való megfelelés.
A szakkollégiumot a kari oktatók rendszeresen támogatják, segítik, a tervezett projektek kontrolljával, koordinálásával, felkért
előadóként, vagy belső pályázatokban való zsürizéssel (pl. Land-Art pályázatok). A TÁMOP pályázat keretében szakmai
vezetőként a kar kiváló vezető oktatója működik közre.
Nemzetközi mobilitás, kiutazó hallgatók
A Tájépítészeti Kar a mobilitási programok keretében 21 ország 34 intézményében kínál tanulmányi lehetőséget hallgatóinak. A
résztanulmányokra kiutazók számának növekedése 2010-ben megtorpant, és jelenleg csökkenő tendenciát mutat. Ennek pontos
okait igyekszünk feltárni – meghatározónak tűnik azonban, hogy a bolognai 3+2-es rendszer bevezetésével lerövidülő képzési idő
leszűkíti a diákok számára a külföldi tanulmányokra alkalmas időszakot. A szakmai gyakorlatok tekintetében valamivel kedvezőbb
a helyzet: ezen a téren nem mutatkozik jelentős visszaesés.
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8. ábra: Az ERASMUS és CEEPUS mobilitási programok keretében résztanulmányokra kiutazó hallgatók számának alakulása
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9. ábra: Az ERASMUS mobilitási program keretében szakmai gyakorlatra kiutazó hallgatók számának alakulása

4.4.3. A hallgatók véleménye a képzés minőségéről
A Kar végzett hallgatóinak véleményei alapján 2011 decemberében és 2012 júniusában készült legutóbb részletes felmérés a Kar
„erősségeiről” és „gyengeségeiről”. Az értékelés egyaránt vonatkozik a BSc és az MSc képzésekre. A kitöltési arány nagyon jó volt,
mindkét lekérdezés alkalmával az összes végzett hallgató 80 %-a kitöltötte a kérdőívet. A hallgatók mindkét felmérésben a
legfontosabb erősségek között a felkészült oktatókat, a probléma-megoldási készség fejlesztését és az alapos módszertani
megalapozást, valamint a 2012. júniusi felmérésben a tanárok hallgató centrikus hozzáállását emelték ki. Sajnos, több esetben
ellentmondó vélemények születtek, amelyek így nem értelmezhetőek (pl. a korszerű elméleti megalapozás és a szakmai gyakorlat
lehetősége bekerült a top 5 erősség közé, míg a top 5 gyengeség között szerepel a kevés lehetőség szakmai gyakorlatra és a
fölösleges, elavult elméleti ismeretek). A gyengeségek között az informatikai struktúrát, a nyelvi képzés hiányosságait lehet
kiemelni. A nyelvi képzés nem kari kompetencia, és tény, hogy a Karra felvételt nyert hallgatók kiemelkedően magas százalékban
rendelkeznek nyelvvizsgával, s az ő számukra elsősorban az Erasmus hallgatói mobilitás jelent továbblépési, fejlődési lehetőséget.

4.4.4. A végzettek elhelyezkedése és a képzések munkaerő-piaci relevanciája
A végzettek elhelyezkedéséről pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de a tapasztalatok alapján a hallgatók 0,5-1 éven belül
végzettségüknek megfelelő helyen tudnak elhelyezkedni. A hosszabb-rövidebb idejű szakmai gyakorlatok általában jó lehetőséget
adnak a hallgatóknak a munkaerő piacon való érvényesülésre.
Hallgatók munkavégzési tapasztalatai a képzés alatt képzésenként (végzős kérdőív alapján)
− A végzősök körében a legfrissebb felmérés 2012 júniusában készült. A Tájépítészeti Karon a két lépcsős oktatás
struktúrájából (BSc 3 és fél év, MSc keresztfélévben indul 2 év) következően a záróvizsgák nagy része az őszi félév
végén zajlik, így a Kar tekintetében a 2011 decemberében készített felmérés eredményei jobban tükrözik a valóságot.
− A 2011 decemberében végzett felmérés alapján a kérdőívet a végzősök több mint 80 %-a kitöltötte. A képzés alatt a
hallgatók fele nem végzett önkéntes munkát. Azok a hallgatók, akik részt vettek önkéntes munkában, leginkább (25 %)
szakmai jellegű munkát végeztek. A hallgatók több mint 30 %-a végzett fizetett munkavégzés formájában szakmai munkát
a képzés ideje alatt. Kisebb gyakorisággal, de előfordult a fizetett munkavégzésre irányuló válaszok között a nem szakmai
munkavégzés is. A hallgatók 40 %-a viszont nem végzett fizetett munkát a képzése alatt.
Hallgatók elhelyezkedési mutatói a végzéskor képzésenként (végzős kérdőív alapján)
− A 2011 decemberében készült felmérés alapján:
− A tájrendező és kertépítő mérnök BSc képzésen a válaszadók nagyobbik része tartott attól, hogy nem kap szakmai
munkát. Gyakran jelölték jövőbeli tervként a további tanulást, elsősorban a BCE MSc képzésein, esetleg más hazai vagy
külföldi egyetemek MSc képzésein.
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−

A tájépítészmérnök MSc képzésen ekkor végzett hallgatók alacsony létszáma miatt a válaszok nem mérvadóak, de
elmondható, hogy az MSc képzésen végzettek elsődleges célja a szakmai munkavégzés.

4.4.5. A munkaadók véleménye a végzettekkel kapcsolatban
Jelenleg a 2007 őszén és a 2010 nyarán végzett munkaadói felmérés eredményei állnak rendelkezésünkre. A kitöltési arány
alapján ezek jellemzően nem releváns adatok.
A 2007-es felmérés során 11 fő töltötte ki a kérdőívet, jellemzően a 10 főt vagy kevesebbet foglalkoztató cégek részéről. A
munkaadók a frissen végzett munkavállalók adott szakterületi elméleti ismeretanyagáról jellemzően „jó” véleménnyel vannak, a
gyakorlati ismeretanyagról inkább a „hiányos” vélekedés a jellemző. A szakmai gyakorlatot „megfelelő”, a pénzügyi, számviteli és
jogi ismereteket „hiányos” vagy „nem rendelkeznek” jelzővel illették leginkább (hasonlóan a pedagógiai, szervezési ismeretekhez).
A nyelvtudás és az informatikai ismeretek kaptak leginkább „jó” illetve „kiváló” minősítést. Míg a „Tájékozottság, általános
műveltség” kategória általában „jó” minősítést hozott, a „Vezetői készségek az emberekkel való bánásmód” „gyengét”, illetve
„megfelelőt”. A fiatal szakemberek kommunikációs készségét, hozzáállását, viselkedéskultúráját, csapatmunkára való
alkalmasságát, kreativitását és problémamegoldó készségét, szakmai szemléletmódját, önfejlesztő készségét egyaránt nagyra
értékelték a munkaadók. A „Mekkorák a különbségek a Karról felvett pályakezdők készségei, ismeretei között?” kérdésre nagy
szórásban érkeztek válaszok. Az „Összességében milyen mértékben illeszkedik a pályakezdők képzettsége a velük szemben
támasztott munkaköri elvárásokkal?” kérdésre „elfogadható” és „többnyire” válaszok érkeztek. Az „Összességében milyen
mértékben elégedett a Karról felvett pályakezdők teljesítményével?” kérdésre legtöbben a „többnyire” választ adták. A
megjegyzések között többször szerepelt, hogy a Karon végzett hallgatók bizonyos szűk területen mély tudással rendelkeznek, de
gyakran hiányzik az „átfogó” jellegű szakismeret. Néhány vélemény szerint a tervezésben a „design” kérdése nagyobb fontosságot
kap, mint az elméleti ismeretek átadása. Hiányolják a fenntarthatósággal kapcsolatos szakok és karok közötti oktatást és
együttműködést.
Az utóbbi években egyre több tájépítészmérnök hallgató tud részt venni külföldi gyakorlati képzésben is, részben az Erasmus
gyakorlati képzési mobilitás keretében, részben önállóan. Mind az Erasmus keretében gyakorlatot töltő hallgatókról, mind az egyéb
helyeken szakmai gyakorlatot folytató tájépítészmérnök hallgatókról igen kedvező visszajelzéseket kap a Kar. Hasonlóképp
kedvező az Erasmus hallgatócsere keretében külföldön tanuló tájépítészmérnök hallgatók fogadtatása.
A 2010 nyarán végzett felmérés során csak 6 fő töltötte ki a kérdőívet, így a felmérés nem tekinthető relevánsnak. Általánosságban
elmondható, hogy a 2007-es felméréshez képest javulás figyelhető meg, mivel a kitöltők a frissen végzettek tudását az elméleti
ismeretanyag tekintetében most is megfelelőnek-jónak, de már a gyakorlati ismeretek tekintetében is megfelelőnek tartották. A
többi kérdés esetében a válaszok az előző felméréshez hasonló eredményt mutatnak.

4.4.6. Az oktatás minőségét tükröző egyéb felmérések, mutatók
Rangsorok, nemzetközi rangsorok
Az egyetemi, képzési rangsorok a kis hallgatói létszámmal működő és speciális szakmai végzettséget adó, azaz országos szinten
egyedülálló karokat nem tudják reálisan kezelni, értékelni, elhelyezni. A hallgatók és végzettek relatíve alacsony száma a
rangsorolásban automatikus hátrasorolást eredményez, melyet a többi értékelési szempont nem tud korrigálni. Szükség lenne az
értékelési szempontok arányosítására, a fajlagos értékek megjelenítésére a pontrendszerben. Még az egyetemen belüli
értékelésben is rendre lemarad a Kar ott, ahol csak az összes, és nem hallgatók és/vagy az oktatók+kutatók számához viszonyított
számok számítanak (pl. OTDK díjazott hallgatók száma, publikációk, monográfiák száma, stb,).
A felvételi eredmények és a statisztikák alapján a Kar népszerűsége igen jó. A túljelentkezés aránya a vizsgált években mindig
elérte a háromszorost. A Kar népszerűségét jól tükrözik a Felvi statisztikái. A jelentkező hallgatók 50–70%-a a Tájépítészeti Kart
jelöli meg első helyen.
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A Kar minőségügyi rendszerébe a 2006/2007-es tanévben illesztettük be a belépő hallgatók kérdőíves felmérését. A felmérés
adataiból arra kerestünk választ, hogy milyen elvárásokkal érkeznek, jelentkeznek hozzánk a hallgatók. Az adatok arra engednek
következtetni, hogy a Kar presztízséből adódóan a hallgatók csaknem minden vizsgált vonatkozásban az egyetemi átlagnál
magasabb elvárásokkal érkeznek hozzánk. A Kar magas felvételi pontszámából és követelményrendszeréből adódóan még mindig
magas a kiváló képességű hallgatók száma, bár a pontszámok az utóbbi években csökkenést mutatnak.
A képzési terület értékeléséhez igénybe vehető hazai rangsor-elemzések, szakminőségi értékelések közül a Felvi interaktív
rangsorát (a legutolsó vizsgált év 2010) idézzük. A karok rangsorolása számos olyan abszolút mutatót tartalmaz (pl. jelentkezettek
száma), amely kis létszámú képzések és nem tömegképzést folytató karok esetén kifejezetten előnytelen. Ennek ellenére számos
mutató tekintetében sikerült jó helyen szerepelnünk. A Felvi rangsor 2010 szerint a felvettek átlagpontszáma alapján Karunk az
agrár képzési területen 3. helyen (403,3 pont), míg a nyelvvizsgával felvettek rangsorában a 4. helyen (92,6%), az első helyen
jelentkezők számában 6. helyen (244 fő), az OTDK helyezésre jutó nappali hallgatók számában a 9. helyen szerepelt a 23 kar
között.
Nincs olyan nemzetközi rangsor, amely a tájépítészet oktatására szakosodott intézményeket rangsorolná, de az oktatás minőségét
jelzi az IFLA Europe 2012. évi akkreditációja, amely alkalmassá teszi a Kart az angol nyelvű oktatás beindítására is. Hasonlóan
fontos számunkra, hogy Karunk megbecsült és jó nevű résztvevője az európai tájépítész iskolákat tömörítő ECLAS hálózatnak.

4.4.7. Elismerések, minőségi díjak
 Corvinus Visiting Scholar Program ösztöndíjat nyert Eplényi Anna Vivien (2009), Csepely-Knorr Luca (2010), Almási
Balázs (2011)
 A Pro Régió-díj kitüntetettje 2009-ben Dr. Schneller István, a Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti
Tanszékének vezetője.
 ECLAS Lifetime Achievement Award for Outstanding Contributions to European Landscape Architecture Education,
Mőcsényi Mihály 2009
 A Pro Régió-díj kitüntetettje 2011-ben Dr. Kollányi László, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és
Területfejlesztési Tanszékének vezetője
 Európa Tanács Táj Díja 2010, második hely Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék „Vác, a
gyakorló város”
 Pest Megye „Kulturált Települési Környezet Díja” (Nagykovácsi Főteréért, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék) 2011
 MUT Köztér-megújítási Nívódíj (Nagykovácsi Főteréért, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék) 2011
 Szentgyörgyi Albert díj, Schneller István, 2011
 Az év tájépítésze 2012: Fekete Albert (Kert- és Szabadtértervezési Tanszék)
 Sir Jeoffry Jellicoe Award, IFLA Nagydíj, Mőcsényi Mihály 2012
Az év oktatója BCE elismerés
Az oktatók hallgatói véleményezése alapján kapják a diákok legkedveltebb tanárai. A hallgatók véleményét oktatóikról többek
között a felkészültség, az érthetőség, és a segítőkészség szempontjából is pontozzák a diákok.
Kollányi László
2006
Csima Péter
2006
Kecskés András
2007
Gecséné Tar Imola
2007
Báthoryné Nagy Ildikó Réka
2008
Eplényi Anna Vivien
2009
Boromissza Zsombor
2011
Gerzson László
2012
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4.5.

Összefoglaló megállapítások, fejlesztési javaslatok

A Tájépítészeti Kar az országban egyedüli felsőoktatási intézményként oktatja a tájépítészeti ismereteket, teljes vertikumban,
három szakon, továbbá ezen a karon volt először akkreditálva és itt kezdődött az öt éves, egyetemi szintű településmérnök
oktatás. Ennek Bologna-rendszerű folytatását jelenti a településmérnök mesterképzés. Az oktatás profilja folyamatosan változik,
fejlődik, mert proaktív módon reagál a társadalmi, gazdasági, környezeti változásokra.
A hagyományos öt éves mérnökképzés korábbi átalakítása a BSc/MSc(MA) rendszerű képzésre oktatási, szervezési, stratégiai és
minőségbiztosítási kérdéseket is felvetett. Az azóta is folyamatosan változó, átalakuló környezet az oktatásban is érezhető
problémákat okoz. A létszámok, követelményrendszerek gyakori változtatása megnehezíti az adminisztrációt és az oktatást is,
valamint megnehezíti az átjárhatóságot a hallgatók számára is. Az adminisztrációs terhek folyamatos növekedése nem csak az
ilyen munkakörben dolgozók számára jelent újabb és újabb feladatokat, hanem az oktatók számára is.
A Kar alapítása óta a hallgatói létszám folyamatosan növekedett, ám ez az adat az utóbbi években enyhe stagnálást/csökkenést
mutat. A hallgatói létszám növekedését ugyanakkor nem követte azonos mértékű humán erőforrás-növekedés és az infrastruktúra
kellő arányú fejlesztése, bővítése. A korábbi, egyéni, személyes konzultációkon alapuló képzés a nagyobb hallgatói létszám miatt
kissé háttérbe szorult, de a Kar ennek ellenére igyekszik megtartani a tervezési tárgyak tutoriális képzési rendszerét. A tervezési
műhelyekben a hallgatók párban vagy kis csoportban való foglalkoztatása, konzultációja vitathatatlan előnyökkel jár, hiszen a
diákok felkészülnek a későbbi szakmai munkában gyakori csoportmunkára. Az egyéni, személyes konzultációk a diplomatervezés,
szakdolgozat készítés tárgyakon túl a mesterszakokon félévente legalább egy tárgy keretében megmaradtak. Nagy hangsúlyt
fektetnek az oktatók a prezentációs technikák elsajátítására, a tervek, koncepciók nyilvános, „éles” megvédésére. Ennek legjobb
eszköze az aktuális, élő tervezési feladat, ahol önkormányzatok, szakhatóságok szakértői, vagy külső szakmagyakorlók
konzultációval, opponenciával segítik az oktatást, a hallgatók eredményes felkészítését. Az oktatás minősége, a színvonal
megtartása szempontjából a hallgatói visszajelzések, a minőségbiztosítás hasznos segítséget jelenthetnek. Pozitív fejlemény, hogy
a legutóbbi akkreditáció (2008) óta a Kar oktató/kutatói létszáma másfélszeresére növekedett (30-ról 46-ra).
A Karra első helyen jelentkezők számának csökkenésével, a középiskolai oktatási rendszer problémáinak tovagyűrűzésével
egyfajta minőségi „felhígulás“ is megfigyelhető a felvett hallgatók körében. Erősebb marketingtevékenységgel, felvételi előkészítők
szervezésével megállítható illetve csökkenthető a további létszámcsökkenés és az ezzel potenciálisan együtt járó minőségromlás a
jelentkező hallgatók tekintetében. További lehetőség az előkészítő vagy felzárkóztató kurzusok indítása, pl. szabadkézi rajz vagy
matematika tárgyból.
Az egyetemi integráció további lehetőségeket hordoz magában. Nem indultak el a környezetgazdálkodással, a fenntarthatósággal
kapcsolatos közös kutatások, képzések. A hallgatók számára a karok, az oktatási programok közötti tantárgy-felvételek nem
kellően szabályozottak vagy nehézkesek.
Az ERASMUS kapcsolatok révén jelentősen megnőtt a ki és a beutazó hallgatók aránya. A hallgatói cserék hozzájárulnak, illetve
kikényszerítik az idegen nyelvű képzési programok (angol nyelvű mesterszak) mielőbbi bevezetését. Az idegen nyelvű képzés
pluszterhelést jelent az oktatásban résztvevő kollégák számára, tehát az oktatók teljesítményértékelési rendszerében ennek a
ténynek meg kell jelennie. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem teszi lehetővé az oktatók létszámának növelését. Remélhetőleg
az angol nyelvű mesterszak bevétele lehetővé teszi majd az előrelépést. A kutatási, oktatási, hallgatói cserekapcsolatok terén
egyfajta közép-európai vezető szerep megerősödése figyelhető meg az utóbbi években. A Kar méreteit (hallgató és oktatószámát)
tekintve az egyik legjelentősebb tájépítészeti oktatási centrum a régióban. További hangsúlyt kell fektetni a vezető szerep
megerősítésére, európai szinten pedig az angol nyelvű képzés irányíthatja a figyelmet a Karra.
A tájépítészet gyakorlat-orientált és interdiszciplináris oktatás, ami még az alapszakon is inkább generalista, mint speciális
szemlélet alakítását követeli meg. A gyakorlati képzés szempontjából az alapszakos hallgatói szám jelentős növekedése többlet
terhelést jelent az oktatókra, hiszen itt – tantárgytól függően - 10-15-20 fős csoport létszámokkal lehet csak eredményesen
dolgozni. A különböző statisztikák, preferenciák és a gyakorlati képzési helyek visszajelzései alapján törekedni kell az osztott
csoportos gyakorlati képzésre. Ebből a szempontból is nélkülözhetetlen a BSc képzésben a hetedik, gyakorlati félév.
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A Karon meghirdetett mesterszakokon nagyobb részt a BSc szakon végzett hallgatók tanulnak tovább, de más, agrár-műszaki
vagy műszaki területről érkező hallgatók is előfordulnak. A mesterképzés bemeneti oldalának erősítése érdekében felvételi
előkészítő kurzusok, kiegészítő kurzusok meghirdetése célszerű, amelyekkel a különböző alapképzettségek közötti képzési
különbségeket is lehet csökkenteni, illetve a mesterképzéshez szükséges minimális alapképzési kreditek megszerzését lehet
biztosítani. Nagyobb hangsúlyt kell adni, akár a Kar megnevezésében is, a településmérnöki szaknak, amely a magyarországi
hasonló szakok körében a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkezik. A tájépítészeti mesterszakokhoz hasonlóan itt is
generalista szemléletű mérnökök képzése folyik.
Fel kell készülnünk, hogy a hazai viszonyok között is kiélezettebb versenyhelyzetbe kerülünk. A demográfiai trendek miatt
várhatóan csökkenni fog a felsőoktatásba jelentkezők száma, s ez óhatatlanul érinteni fogja Karunkat is. A másik reális ok, hogy
több olyan, részben hasonló, átfedő szak van az oktatási piacon (környezetmérnök, környezetmenedzser, természetvédelmi
mérnök stb.), amelyek potenciális elszívó hatást jelentenek. E folyamatok hatásának kivédése, csökkentése csak hosszú távú
oktatási-kutatási stratégia kidolgozásával és érvényesítésével lehetséges. A hazai érdeklődés esetleges csökkenésével
párhuzamosan fel kell készülni a külföldi hallgatók nagyobb számú fogadására. Új oktatási piacot jelenthetnek a határon túli
felsőfokú iskolákban indult alapszakos képzések (pl. kertészmérnök képzések, vagy a most indult Marosvásárhely, Sapientia
Egyetem tájépítész BSc szaka).
A minél jobban felkészült hallgatók képzésének érdekében folyamatos a párbeszéd a Kar és a gyakorló tájépítészeket tömörítő
szervezetek (Magyar Építész Kamara Tájépítész Tagozat, Magyar Tájépítészek Szövetsége) között. A Karon korábban végzettek
rendszeresen részt vesznek a Kar szakmai tevékenységében (diplomatervek bírálata, államvizsga bizottságok, rendezvények).
Az elkövetkező évek egyik legfontosabb kari feladata az angol nyelvű mesterképzés indítása. A hallgatói létszámok és a
finanszírozási rendszer alakulása is arra motivál, hogy a jelenleg csak jelentős plusz energia befektetést igénylő ERASMUS,
CEEPUS képzés mellett, részben arra is alapozva, „fizetős“ programokat indítsunk. A képzés elindításának személyi, anyagi,
infrastrukturális feltételeit biztosítanunk kell. Az angol nyelvű képzést elérhetővé kell tenni a magyar hallgatók számára is, akár
teljes, akár részleges oktatási program formájában, hogy így a szaknyelvi képzést is biztosítani tudjuk az érdeklődő hallgatóknak.
A hazai akkreditáció mellett kialakult a tájépítészet területén egy európai szintű akkreditációs rendszer, amelynek gesztorságát a
European Federation of Landscape Architecture (EFLA) ernyőszervezet és az oktatási intézményeket összefogó European Council
of Landscape Architecture Schools (ECLAS) vállalta magára. Mindkét szervezetben iskolánk aktívan részt vesz.
A megnövekedett hallgatói létszámot a jelenlegi infrastruktúra csak nagy nehézségek árán tudja kiszolgálni. A minőségi oktatás
megtartásának feltétele a korszerű és elegendő mennyiségű digitális labor, műhely és számítógépterem, Internet elérés, rajzterem,
modellező és alkotó műhely. Az infrastruktúra fejlesztést az elmúlt években nagyrészt a szakképzési hozzájárulásokból és
pályázati forrásokból tudtuk fedezni. Az elmúlt években azonban a Közép-magyarországi régióra nem írtak ki olyan pályázatot, ami
kutatásfejlesztést és infrastruktúra korszerűsítést támogatott volna. Mind a magyar nyelvű, mind az angol nyelvű képzések
színvonalának megtartásához elengedhetetlen a többlet finanszírozási források megszerzése.
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5. Kutatás-fejlesztés és innováció
5.1.

A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos folyamatok bemutatása és értékelése

5.1.1. A kutatás-fejlesztés szervezeti keretrendszere a Karon
A kutatási tevékenység jelenleg elsősorban tanszéki szinten történik. Kari szinten a stratégiai és tudományos dékánhelyettes
felelős a kari szintű kutatási projektek összehangolásáért. A kari szintű kutatások az utóbbi években egyre nagyobb jelentőséget
kapnak (TÉKA projekt, Kerttörténeti Archívum, TÁMOP projektek)

5.1.2. A doktori képzés rendszere
A Karon 1993-ban – az első doktori képzések között – akkreditálták a Tájépítész Doktori (PhD) képzést, amelynek keretében
összesen 9 alprogrammal indítottuk meg az oktatást. A képzés 2000-ben a Szent István Egyetem keretében átalakult, és létrejött a
Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Multidiszciplináris Agrártudományi Doktori Iskola. Ennek keretében összesen 5
témakörben folytattunk kutatást, doktorandusz képést:
–
Kert- és szabadtér építészet,
–
Környezetvédelem és környezetpolitika,
–
Tájtervezés és területfejlesztés,
–
Tájvédelem és tájrehabilitáció, valamint
–
Településépítészet.
A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola 2009. évi akkreditálására a jogi környezet megváltozását követően került sor (egy
egyetemen belül egy tudományterülethez csak egy doktori iskola tartozhat). A Doktori Iskola keretében jelenleg három
témacsoportban, illetve 13 témakörben képezzük a beiratkozott PhD hallgatókat.
10. táblázat A doktori képzésben résztvevő hallgatók (2008–2012)
Év
2008
2009
2010
2011
2012

ÁT
9
10
10
10
9

KT
13
15
16
18
13

összesen
22
25
26
28
22

A doktori képzés területén célunk a hallgatói létszám növelése, amelyre, egyszeri alkalommal, a TÁMOP 4.2.1. és a TÁMOP 4.2.2.
projekt támogatásával 2010-ben kilenc hallgató felvételére kerülhetett sor. A hároméves ösztöndíj 2013 júniusában megszűnik. A
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolának 10 törzstagja van. A DI élén az iskola vezetője áll, akinek munkáját két titkár és az
Élettudományi Területi Tanács Titkársága segíti.
Sajnálatosan Doktori Iskolánkban is elhúzódnak a fokozatszerzési folyamatok. Ameddig a jogi környezet lehetővé teszi, hogy 10
évig lehetősége van a doktorandusznak, hogy tanulmányai megkezdésétől eljusson a fokozatszerzésig, addig lényeges változás
nem várható. Bíztató jelnek tekinthető azonban, hogy 2012 évben két PhD hallgatónk is öt éven belül jutott el disszertációja sikeres
megvédésig.
A tájépítészet olyan tervezésorientált tevékenység, amelyben a publikálás az utóbbi évtizedben örvendetesen felgyorsult. A PhD
hallgatók kutatási munkáját a TÁMOP 4.2.1-es projekt támogatásával kialakított Élhető Települési Táj Kutatóműhely jelentős
mértékben segítette. A publikációk aránya a TÁMOP-os támogatásnak köszönhetően nagymértékben megnőtt. Egyre több az
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impaktfaktoros cikkek száma. A fokozatszerzés előtt az idegen nyelvű publikációk, legalább két MTA-listán szerepelő publikáció
vagy impakt-faktoros cikk követelhető meg.
A doktori képzés területén célunk a hallgatói létszám növelése, új programok indítása. Itt elsősorban a Tájépítész DLA, azaz a
mestertestület akkreditálása és a művészeti képzés indítása a cél, melyre a jelenlegi doktori iskola keretei között kerülhet sor, és a
kertművészet, kert- és szabadtérépítészet, településépítészet, objektumtervezés területén nyújt majd művészeti doktori fokozatot.
A másik cél a doktori képzés kiterjesztése a településtudomány területére. Első lépéseként (a tájépítészeti doktori képzésen belül)
a településépítészeti alprogram bővítését, illetve településtudományi kutatási témák meghirdetését tervezzük. A
településtudományi doktori iskola létesítése csak távolabbi cél lehet, de felépítését már most módszeresen elő kell készíteni. Ilyen
típusú doktorképzés Magyarországon még nincs. Az iskola létrehozását az MTA Településtudományi Bizottsága valamint a
gyakorló szakma is támogatja. Nem csak mérnöki-műszaki, hanem területi- és társadalomtudományi alapokra kell építeni,
amelyhez építészeti, ökológiai, településrendezési diszciplínák társulhatnak. A Budapesti Corvinus Egyetemen ehhez kiváló
előfeltételek adottak.
A doktori képzés fejlesztése a társkarokkal együttműködve is realizálható, számolva a felvehető hallgatói létszám növelésével. A
PhD képzésben a Gazdálkodástudományi Kar elsősorban környezetgazdaságtani szakterületeken működhet közre önálló
alprogram(ok) indításával. Egyeztetett programok és fejlesztések alapján már rövidtávon is megteremthető egy közös doktori iskola
feltételrendszere. A településtudományi doktori programnál a Társadalomtudományi Karral való együttműködés mindkét kar
számára előnyös doktorképzési lehetőséget jelent. A karok közötti, integrált doktorképzések (pl. tájrendezési és környezetgazdaságtani doktori iskola) a jelenlegi Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola átalakítását és a tájépítészeti témák egy
részének átcsoportosítását is jelenti.
A doktori programokhoz kapcsolódóan is fejleszteni kell a kari kutatásokat, amelyeknél szintén fokozott jelentősége van a karok
közötti együttműködésnek, közös pályázatoknak a területfejlesztési, a településtudományi, a tájépítészeti szakterületeken. A
kutatási tevékenység keretében koncentrálni kell az EU település- és területfejlesztési politikájára, direktíváira és ajánlására, az
adaptáció és fejlődés lehetőségeire. A településügyi, környezetügyi, s benne a tájépítészeti tevékenység jogszabályi
környezetének fejlesztése során a vonatkozó EU ajánlások adaptálásának lehetőségét fel kell használni (pl. Európai Táj
Egyezmény hazai megvalósítása és ehhez a jogszabályi háttér megteremtése).
A Kar kutatási tevékenységében kiemelt jelentőséget kap a határokon átnyúló programokban való részvétel, különös tekintettel a
szomszédos országokkal folytatott közös környezeti, tájrendezési, településügyi és tájépítészeti kutatásokra, a „közös örökségre”,
a közös környezeti problémákra és veszélyhelyzetekre.
A Tájépítészeti és Tájökológiai doktori Iskolában a fokozatot szerzett hallgatók száma 18.

10. ábra: Abszolutóriumot és fokozatott szerzett hallgatók száma
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5.1.3. A kutatási aktivitás nyomon követése és ösztönzése
A kutatási aktivitás követése elsősorban tanszéki szinten történik, nyomon követésére nincsenek vonatkozó formális szabályok. A
kutatás projektek kari szinten csak az adminisztráció kapcsán jelennek meg. A kutatási eredmények a publikációkon keresztül
érhetők el. A PhD kutatások eredményei a témavezetők szintjén jelennek meg.

5.1.4. Kutatás-fejlesztés a Szarvasi Arborétumban
A Szarvasi Arborétum, mint önálló szervezeti egység Karunkhoz tartozik. A Szarvasi Arborétum a Körösök völgyében fekszik,
részben Szarvas város, részben Békésszentandrás község közigazgatási területén. Az Arborétum ma öt fás gyűjteményt (Pepikert, Konyhakert, Fenyő-törzsültetvény, Parkerdő, Génbank) gondoz összesen 82 ha területen. Ezek közül három a nagyközönség
számára is látogatható. A Nagyalföld minden jellegzetességét magán viselő, de sajátos helyi klímájú területen a fás
növénygyűjteményekben közel 1600 fa- és cserjefaj, illetve -fajta és fajtaváltozat található. A honos növények mellett idegen
világrészek alhavasi, forró égövi, sziklás és mocsaras tájainak legkülönlegesebb exota fajai is meghatározhatók/előfordulnak ezért
az Arborétum felbecsülhetetlen értéket jelent természettudományi, botanikai, zoológiai, illetve erdő- és kertgazdasági szempontból
egyaránt. 1951-től védett természeti terület.
Az Arborétum egyúttal kertépítészeti alkotás is, különösen jelentős ún. tájképi kert, amelynek térszerkezete, térfalainak,
növényegyütteseinek képi megjelenését szintén meg kell őrizni, védeni kell. Adottságainál fogva az Arborétum elsősorban
természeti és műemléki védettségű terület, sajátos kutatási bázis, mint kertépítészeti, táj- és természetvédelmi gyakorló tér is
működik.
A Kar feladata döntően a védettségi szempontok megfelelő szakmai felügyelet, az ezzel összhangban lévő fenntartás és a
megőrző-fejlesztés biztosítása. A megőrző-fejlesztés különösen az utóbbi időszakban vált jelentőssé. A település részéről
megjelenő idegenforgalmi fejlesztési, beruházási igények és programok közvetve az Arborétum területét is érintik. Lényeges az
idegenforgalmi terhelésnek a védelmi szempontok szerinti határozott korlátozása.
A Szarvasi Arborétum főbb szakmai tevékenysége az elmúlt öt évben a következő volt:
–
A parkban okozott belvízkárok felmérése, helyreállítása (elpusztult fák eltávolítása, faültetés, gyeppótlás stb.).
–
Átfogó tanulmány készítése a védett terület vízháztartásáról, talajtani állapotáról.
–
Belvíz elvezető – átjárható, átművelhető, „nem látható” – vápa- és övárok rendszer kiépítése.
–
2012-ig szóló természetvédelmi kezelési terv készítése.
–
Folyamatos élőhely feltárás, összegzéssel, dokumentálással.
–
Génbank, fenyő törzsültetvény fenntartás, fejlesztés (292 taxon, 895 egyed).
–
Fajta előállítás, fajtabejelentés (2004-ben 6 db).
–
Rendszeres meteorológiai, hidrológiai megfigyelések, és az adatok dokumentálása.
–
Élő génbank rendszeres fenológiai megfigyelése, dokumentálása.
–
Dendrológiai gyakorlatok, tájtervezési gyakorlatok szervezése, fogadása (éves átlagban tervezett gyakorlat 6 tanszék, 320
hallgató, 8400 óra).
–
Kül- és belföldi vendégkutatók fogadása.
Az Arborétum fejlesztésére 2006-ban 18 millió Ft-ot sikerült pályázati formában megnyerni. A keretet az üvegház felújítására és a
taxonszám növelésére fordítottuk. A betonút mellett díszcserje bemutatót alakítottunk ki. 2007-ben hasonló nagyságú pályázati
pénzből mintegy 600fm jó minőségű sétaút épült, a látogatók így bármilyen időjárási viszonyok között megtekinthetik a
legfontosabb részeket.
Az utóbbi évek fejlesztései a frekventált helyszínek infrastrukturális hátterének európai megjelenítésére és működtetésére
törekedtek. Elkészült a belső öntözőrendszer, felújításra került az üvegház, több épület külső szigetelést kapott, a
fűtéskorszerűsítés során pedig – a kerti biomasszára épülő – új kazán került elhelyezésre.
Gyűjteményes és botanikus kertek támogatására kiírt KEOP pályázatból az alábbi elemek valósultak meg: Az öntözőrendszer
kiépítésének célja a szélsőséges időjárási viszonyok mérséklése volt. A földben haladó gerincvezetékek a nagyobb tisztásokat
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közelítik meg, a szárnyvezetékek pedig a facsoportokig haladnak, ahol különböző méretű szórófejek és vízkonnektorok kerültek
elhelyezésre. A szabályozott vízadagolás során elsősorban éjszakai párásítás zajlik, de lehetőség nyílt az újonnan telepített
növények ápolása során az egyedi vízpótlásra is. A kert központi részén húzódó belvízelvezető rendszer feltöltődés miatt
felújításra szorult, így kb. 700 m hosszon szintbeállítás, drénezés és tereprendezés valósult meg. A partvédelmi mű vízszint feletti
része a beszakadt ágak, fatörzsek és a kiépítés óta eltelt hosszú időszak miatt megrongálódott, megtörtént a kerítés felújítása. Az
elsősorban oktatást és kutatást szolgáló üvegház felújítása során energiatakarékos elemek beépítésére, valamint a
balesetveszélyes állapot megszüntetésére került sor.
Az Arborétum védett részén, 45 ha-on folyt az a fejlesztési munka, amely a kert ifjítására, térszerkezetének helyreállítására,
valamint különböző élőhelyek kialakítására törekedett. A beavatkozást a kerttörténeti kutatás, a geodéziai felmérés és a fejlesztési
koncepció alapozta meg. Elkészült a növényállomány adatbázisát kezelő egyedi szoftver.
Energetikai KEOP támogatás az alábbi elemeket érintette: Külső szigetelést kapott a vendégház és az iroda épülete, ahol
megtörtént a teljes nyílászárócsere is. A gázfűtésre épülő rendszert fölváltotta az aprítékos és farönkös kazán, a vendégház
használati melegvizét pedig ma már napkollektor biztosítja.

5.2.

A kutatási és fejlesztési tevékenység eredményességének alakulása

5.2.1. A kutatási-fejlesztési és pályázati tevékenység alakulása a Karon
A Karon a kutatás-fejlesztési tevékenységek forrását a tanszéki és/vagy kari megbízásos munkák, továbbá a pályázati
tevékenységek jelentik. Az elmúlt vizsgálati időszakot tekintve megállapítható, hogy míg a tanszéki megbízásos kutatási és
fejlesztési munkák aránya folyamatosan csökken, addig a pályázatos tevékenység eredményeképp a Karon megjelenő források
bővülést mutatnak. A pályázatok számát és értékét tekintve bizonyos fokú szórás figyelhető meg. A Kar méretét tekintve viszonylag
kevés a pályázatok száma. A három évre visszamenő statisztika szerint a pályázatok száma 18–22 körül mozgott, kismértékben
csökkenő tendenciát mutatva. A Kar pályázati tevékenységében az utóbbi években már megjelentek a nemzetközi pályázatok.
Nemzetközi konzorciumi pályázat keretében (TEMPUS LENNE, EU-TEACH, Norvég Alap, GRUNDTVIG) részt veszünk angol
nyelvű nemzetközi tananyagfejlesztésben MSc szintű tájépítészmérnök képzés számára. Konzorciumi partnerként a TU München
tájépítészeti tanszékével Erdélyben készítünk kistérségfejlesztési projekteket. DAAD pályázatok keretében a Drezdai Műszaki
Egyetemmel és Főiskolával dolgozunk együtt hallgatói műhelygyakorlatok és szemlék szervezésében, vezetésében.
11. táblázat Pályázati bevételek alakulásának aránya (2008–2012)
Bevételek típusai (m Ft)
K+T+F támogatás
Célzott támogatás
Működési (saját) bevétel
ebből költségtérítés
ebből idegen nyelvű képzés
ebből egyéb oktatási bevétel
ebből tanszéki bevétel
egyéb saját bevétel
Átvett pénzeszközök, pályázatok
ebből szakképzési
Összesen

2008
437.6
52.1
111.5
38.3
0.0
4.2
38.4
30.7
11.0
3.3
612.2

%
71.5
8.5
18.2

1.8
100.0

2009
440.3
47.5
85.1
38.50
0.0
4.59
12.05
29.59
34.51
1.3
607.4

%
72.5
7.8
14.0

5.7
100.0

2010
407.7
47.5
84.5
34.3
0.0
9.44
16.3
24.51
104.0
1.0
643.7

%
63.3
7.4
13.1

16.2
100.0

2011
407.5
59
85.7
30.1
1.7
4.1
23.2
26.6
309.5
3.0
861.7

%
47.3
6.8
9.9

35.9
100.0

2012
323.4
52
73.8
40.3
4.5
2.3
2.2
24.6
76.5
0
525.7

%
61.5
9.9
14.0

14.6
100.0
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5.2.2. Publikációs tevékenység alakulása a Karon
A kutatási aktivitás egyik fő mérőszáma a publikációs aktivitás. Az egyetemi publikációs adatbázis folyamatos feltöltés alatt áll,
ezért a mellékelt táblázat a 2013. január 30-i állapotot tükrözi. A táblázat oszlopaiban az adott tanszékhez tartozó oktatók, kutatók,
PhD hallgatók és professor emeritusok által írt publikációk társszerzőkkel arányosított száma szerepel. A kimutatásban csak a
2008 és 2012 között született publikációk szerepelnek. A publikációs tevékenységet nagyban elősegítette az egyetemi TÁMOP
pályázat.
12. táblázat A publikációs tevékenység alakulása a Karon
2008
Magyar nyelvű

2009
Idegen nyelvű

Magyar nyelvű

Idegen nyelvű

könyvek és
könyvek és
könyvek és
könyvek és
cikkek, db
cikkek, db
cikkek, db
cikkek, db
könyvfejezetek, db
könyvfejezetek, db
könyvfejezetek, db
könyvfejezetek, db
20

34

0

18

16

53

2010
Magyar nyelvű

0

11

2011
Idegen nyelvű

Magyar nyelvű

Idegen nyelvű

könyvek és
könyvek és
könyvek és
könyvek és
cikkek, db
cikkek, db
cikkek, db
cikkek, db
könyvfejezetek, db
könyvfejezetek, db
könyvfejezetek, db
könyvfejezetek, db
14

45

3

43

32

63

4

68

2012
Magyar nyelvű

Idegen nyelvű

könyvek és
könyvek és
cikkek, db
cikkek, db
könyvfejezetek, db
könyvfejezetek, db
18

50

7

24

Fontos lépés volt a Kar publikációs tevékenysége szempontjából a 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat megalapítása 2006ban. Ez az évente négy alkalommal megjelenő, a Kert- és Szabadtértervezési Tanszéken szerkesztett, nemzetközi szerkesztő
bizottsággal és lektori körrel rendelkező szaklap állandó publikációs lehetőséget jelent a Kar oktatói, kutatói és doktoránsai
számára. A publikációs tevékenység fejlődése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatások jelentősége
megmutatkozik az idegen nyelvű publikációk (2 év alatt közel 6-szoros) és a könyvek, könyvfejezetek számának növekvő
arányában. A tájépítészet területén közismerten rendkívül kevés az impakt faktoros folyóiratok száma, ehhez képest 2011-ben már
megjelentek az IF-es publikációk a Karon, és ebben az évben további közlések is várhatók.
A tájépítészet területén a hagyományos publikációk (cikkek, könyvek, előadás kiadványok, stb.) mellett ugyanilyen fontos
publikációnak tekinthetőek a különböző jellegű és szintű tájépítészeti tervek. A tervezés nem csak kreatív alkotó folyamat (az
építészeti tervezéshez hasonlóan), hanem a tervtípusok jelentős részénél tudományos igényű feltáró, kutatómunkán alapuló
alkotások. A Kar oktatói, doktoránsai rendszeresen vesznek részt hazai és külföldi konferenciákon, tájépítészeti biennálékon,
kiállításokon, ahol kutatási és tervezési munkáikról, eredményeikről adnak számot. Az összefoglaló jellegű könyv, könyvrészlet,
monográfia jellegű publikációk megírása szintén a szakterület feladatai közé tartozik.
5.3. STRATÉGIAI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
A jövőkép eléréséhez szükséges, a helyzetelemzés alapján indokolható, működési és/vagy fejlesztési célok, az intézmény
alaptevékenységeire kiterjedően:
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A képzés, oktatás stratégiai céljai a képzési területek szerint
Agrár képzés:
Tájrendező és kertépítő mérnök BSc képzésben
Tájépítészmérnök MSc szinten
Tájépítészeti doktori Iskola PhD szinten
Műszaki képzés: Településmérnök MSc képzésben
Művészeti képzés: Tájépítész és kertművész MA
Szakirányú továbbképzés: Tájrendezési és területfejlesztési szakirányú továbbképzési szak

szinten tartás,
fejlesztés,
fejlesztés
szinten tartás
fejlesztés
fejlesztés

MSc/MA szint, fejlesztés nemzetköziesítéssel, az angol nyelvű képzés fejlesztése
A fejlesztés célja: a közép-kelet-európai oktatási piacon újdonságnak számító angol nyelvű tájépítész MA mesterszak indítása. A
fejlesztési terv a kedvező geopolitikai adottságokra és a térség képzési piaci hiányára, valamint a magas színvonalú képzésre épül.
Szükséges lépések: Részletes oktatási program kidolgozása és a képzés indítása 2013/14-ben: 4 szemeszteres rendszer, 3 félév
speciális, projekt alapú és tematikus képzési programmal, neves meghívott külföldi specialisták részvételével, a 4. félévben
diplomatervezéssel.
Finanszírozási modell: a tematikus és projekt orientált félévek, valamint a neves külföldi oktatók részvétele húzóerő, amely egy-egy
szemeszter önálló lehallgatását is érdekessé teheti a térségben. Erasmus és egyéb ösztöndíj támogatással minél tágabb
lehetőséget kell adni a hallgatóknak. Meglévő nemzetközi kapcsolatok erősítése és bekapcsolása az angol nyelvű képzésbe
(EMLA, EU Teach – Cluster for Digital Landscape joint degree képzések)
Képzési hatókör: nemzetközi, közép-kelet-európai régió és országos, nem zárva ki a magyar hallgatók csatlakozását az angol
nyelvű képzéshez
Indikátorok:

MA angol nyelvű képzési program, tananyagfejlesztés
Saját oktatók felkészítése Erasmus staff exchange keretében
MA képzés indítása 2013/14 tanév
A képzésben résztvevő hallgatói létszám: 15-25 fő
A képzésben közreműködő minősített oktatók száma: 5-6 fő/félév
BSc szint nemzetközisítése, a határon túli magyar nyelvű képzés fejlesztése
Képzési cél: az erdélyi önálló, magyar nyelvű tájépítész képzés támogatása, tudástranszfer, a képzés minőségének kontrollja.
Szükséges lépések: szakmai felügyelet a képzési program véglegesítésénél, koordináció és oktatási segítség, magyar nyelvű
tananyag fejlesztés a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán a 2012/13. tanévben indult tájépítészmérnök BSc képzés számára.
Szakmai gyakorlatok, workshopok szervezése, oktatási módszertani tudástranszfer.
Képzési hatókör: Kelet-Európa, elsődlegesen Románia, esetleg a Kárpát-medence határon túli magyarsága
Indikátorok:

végzett hallgatók száma várhatóan 40 fő
Képzésben résztvevő oktatók 5 fő
Szakindítás és szakmai felügyelet 2012. ősze, majd ez teljes képzési ciklus szakmai és minőségi felügyelete

PhD szint fejlesztése, kutatási + innovációs projekt orientált, önálló tájépítészeti doktori iskola
A fejlesztés célja: önálló tájépítészeti doktori iskola létrehozása, a doktori képzés színvonalának javítása, az aktuális alkalmazott
kutatási és szakmaspecifikus feladatokba való intenzív bekapcsolódás
Szükséges lépések:

önálló iskola + DLA fokozatszerzés akkreditálása 2014/15-ben
Kutatási és innovációs műhelyek fejlesztése
Kutatási és innovációs feladatok megszerzése, stratégiai partnerségi kapcsolatok építése
Képzési hatókör: országos, részben nemzetközi, egy-két külföldi hallgató jelentkezése várható. Hosszabb távon a határon túli
magyar képzésről is lehet belépési igény
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Indikátorok:

PhD hallgatók alkalmazott kutatásokban való jártasságának megszerzése
PhD hallgatók számának növekedése 60-70%-kal
PhD hallgatók fokozatszerzési arányának javítása 50%-kal
PhD hallgatók fokozatszerzési időtartamának rövidülése, 5-6 évre

Új szakirányú továbbképzés akkreditálása: Fenntartható fejlődés és Élhető települési táj szakmérnöki kurzusok
létrehozása
A fejlesztés célja: a nemzeti stratégiai fejlesztési irányok és tervek lokális, regionális szintű megvalósításához jól képzett
szakemberek, menedzserek képzése, a tájszemlélet beépítése a fejlesztési tervekbe, a település-, terület- és vidékfejlesztésben
dolgozók látókörének bővítése a fenntarthatósági és élhetőségi kompetenciákkal
Szükséges lépések: integrált, interdiszciplináris képzési programok kidolgozása, egyetemen belüli együttműködés és egyetemek
közötti együttműködés keretében. Szakmérnökképzés és szakirányú továbbképzés és speciális tanfolyamok. Piackutatás.
Indikátorok, eredmények: új képzési programok számának növekedése
Magyar nyelvű MSc/MA képzések projektorientációja
A fejlesztés célja: design- és projekt-orientáltabb képzés kialakítása, amely során a Kar stratégiai és szakmai partnereinek
(minisztériumok, szakmai szervezetek és szövetségek, önkormányzatok stb.) köszönhetően a hallgatók valós projektek
elkészítésében vesznek részt.
Szükséges lépések: Tananyagok, tantervek részleges revíziója, az MSc/MA szinten a szakirányok szétválasztása a képzés
kezdetétől fogva
Tervezési műhelyek fejlesztése
Tervezési feladatok megszerzése, partnerségi kapcsolatok építése
A hallgatók számára tervezési gyakorlatot kiajánló tervezőirodák számának növelése
Képzési hatókör: országos, részben nemzetközi
Indikátorok: projekt- és tervpályázati részvételek növelése
tervezési műhelyek növelése, az elméleti előadások tematikájának az egyes projektekhez történő igazítása
A kutatás-fejlesztés és az innováció stratégiai céljai
Tevékenység súlya: a tájépítészeti és településépítészeti kutatás döntően alkalmazott, kisebb részben alapkutatás, melynek
eredményei közvetlenül beépülnek az oktatásba, és közvetlenül hasznosulnak a szakmagyakorlók körében és a szabályozók,
módszertani fejlesztések, szakmaspecifikus alkotások révén a szűkebb vagy tágabb helyi társadalom körében.
Az intézmény szerepe az innovációs láncban: a tudományos és a piaci kutatási igényekre közvetlenül reagáló kutatás és innováció
erősítése. A hagyományoknak megfelelően a saját, un. diszciplináris kutatások is, a minisztériumok, szakigazgatási szervek
kutatási megbízásai is az aktuális módszertani, fejlesztési célokat támogató kutatási megbízásokról szólnak.
Kutatás, innováció hatóköre: lokális, mert egy-egy település, vagy kistérség léptékétől indulhat, és regionális, országos, sőt
nemzetközi szintig is elmegy, nemzetközi együttműködéssel, a határon túli területek fejlesztési problémáinak áttekintésével, közös
fejlesztési, innovációs munkákkal
Fenntartható fejlődés - Élhető települési táj Kutatóközpont alapítása
A fejlesztés célja: A karok közötti együttműködés kutatási területeken történő fejlesztése. A TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR/2010-0005
pályázat 1. alprojekt keretében létrejött 10 kutató műhely közös kutatóközpontba szervezése, interdiszciplináris táji, környezeti,
települési, területi, kistérségi, regionális kutatások végzése. Az Élhető települési táj Kutatóközpont bázisként való erősítése.
Szükséges lépések, feladatok: a megindult integrációs folyamatok erősítése. Kutatási feladatok megszerzése, a nemzeti stratégiai
fejlesztési irányok figyelembe vételével. Stratégiai partnerség kialakítása a szakhatóságokkal, intézményekkel (VM, NFGM, BM,
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EMMI, MTA, Regionális kutatóközpontok). A Kutatóközpont a társadalmi megújulás komplex problémáinak megoldásához
egyetemek közötti kutatási együttműködésekkel kíván hozzájárulni. A kutatási együttműködés elsődleges iránya a vidékfejlesztés
fenntarthatósági és élhetőségi stratégiájának és tervezési módszertanának kidolgozása. A jelenleg folyó kutatási területekből
kiindulva természetes kapcsolódási lehetőséget látunk az ELTE és a SOTE környezetminőséggel és környezet érzékeléssel
foglalkozó kutatási témáihoz, a MOME szabadtér design kutatásaihoz, a BME és az Óbudai Egyetem településtudományi
kutatásaihoz, a Közszolgálati Egyetem környezetbiztonsági és közszolgáltatási menedzsment feladataihoz. Többek között a
világörökségi területeken lévő, ahhoz kapcsolódó tájak, vidékek kutatásában a BCE közreműködésével alapított UNESCO
társintézettel (Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány (ISES) közös kutatásokat, projekteket.
Indikátorok, eredmények:
 Egyetemi együttműködéssel megvalósuló projektek száma 2013-tól,
 Egyetemközi együttműködéssel megvalósuló projektek/ kutatások számának növelése 2013-tól
 Stratégiai partnerség, együttműködő kutatóhelyek, egyetemek számának növelése 2013-tól
 Stratégiai partnerség, együttműködő szakigazgatási szervek számának növelése 2012-től
 Felnőttképzési szakanyagok létrehozása 2013-tól évi 2-4 db
 Publikációk számának növekedése 2012-től 10%
 Monográfiák és kutatási jelentések számának növekedése 2012-től 10%
 Tudományos minősített oktatók és kutatók számának növekedése évi 2-3 fővel 2012-től
Tájépítészeti doktori iskola fejlesztése
Fejlesztési cél: önálló doktori iskola, a PhD képzés mellett a művészeti DLA doktorálás akkreditálása és a projekt orientált kutatási
jelleg erősítése, a fiatal kutatók támogatása és kutatási eredményességének biztosítása, a doktoranduszok és a pályakezdő
doktorok vonzó életpálya modelljéhez való hatékony hozzájárulás
Szükséges lépések: a szakfelügyeleti szervekkel összehangolt alkalmazott kutatásokban történő nagyobb szerepvállalás, a doktori
képzésben részt vevők kutatási részvételének támogatása, az alkotói, kutatói pályázatok elérhetőségének és a sikerességének
javítása. A mentori tevékenység minőségének, hatékonyságának javítása, a tudományos diákköri tevékenység és a Rerrich Béla
Szakkollégium munkájának támogatása.
Indikátorok, eredmények (a bázisévhez, 2011-hez viszonyítva):
 Stratégiai partnerség, együttműködő szakigazgatási szervek számának növelése 2013-tól, 40%
 Projektorientált kutatási tevékenység fokozása 2012-től,
 Doktoranduszok kutatási szerepvállalásának erősítése 2012-től a DI hallgatóinak arányában, 30%
 Doktori Iskola önállósodása 2013. 1 új doktori iskola,
 Doktori Iskola DLA akkreditációja 2014.
 Fokozatot szerzettek számának növelése 2012-től évi 2-3 fő
 Fokozatszerzési idő lerövidülése, átlagban 5-6 évre
 Ösztöndíjban részesülő fiatal kutatók arányának növelése 2012-től évi 1-2
 TDK munkában részt vevő hallgatók számának növelése 2012-től évi 4-6 fő
 Hallgatói tervpályázatok számának és részt vevő hallgatók létszámának növelése 2013- 10%
 Szakmaspecifikus alkotások számának növelése 2012- 10%
 Publikációk számának növelése 2012-től, 10%

5.4.

Stratégiai mutatószámok meghatározása

A fejezetben a stratégiai célok elérését jelző/mérő mutatószámok definiálására, illetve bemutatására kerül sor. A stratégiai
mutatószámok egyértelműen mérhetőek, oksági kapcsolatban állnak a kapcsolódó stratégiai célokkal, időben ütemezettek,
bázisértékkel, célértékkel rendelkeznek. A stratégiai mutatószámok célértékei az intézmények finanszírozásának alapjául szolgáló
teljesítmény-vállalások lesznek. Egy stratégiai célhoz több stratégiai mutatószám is kapcsolódhat, illetve egy stratégiai
mutatószámhoz több stratégiai cél is kapcsolódhat.
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A stratégiai mutatószámok befolyásolhatóak, lefedik a legfontosabb stratégiai célokat, a pénzügyi dimenzió mellett más témákra is
kiterjednek, mérhetőek, könnyen előállíthatóak és érthetőek.
A stratégiai mutatószámok definiálása során részletesen szükséges meghatározni a tényértékek előállításának módját és
adatforrását. Létezhetnek olyan mutatószámok is, amelyek mérését a szervezet korábban nem végezte. Ilyen esetben biztosítani
kell a mutatószám rendszeres előállításának feltételeit.
A stratégia lebontása során meg kell határozni a stratégiai mutatószámok stratégiai időtáv végére vonatkozó célértékeit, illetve a
célelérés ütemét (legalább évenkénti bontásban).
A stratégiai mutatószámok keretében legalább 3 olyan, szervezeti-gazdálkodási hatékonysági mutatót is ki kell dolgoznia,
amely ágazati vagy térségi együttműködések és intézményfejlesztési projektek esetében képesek mérni a fejlesztés
projektnek az intézmény szervezetére gyakorolt hatását.
13. táblázat Stratégiai mutatószámok
Stratégiai mutató
mértékegysége

Stratégiai mutató célértékei
2012
2013
2014
2015

Oktatás fejlesztés
mesterszak szinten /
szakmai felügyelet
alapfokú képzési szinten

Új szak (db)
Szakmai
támogatásban
részesített szak
(db)

0/1

0/0

1/0

0/0

Fenntartható fejlődés Élhető települési táj
Kutatóközpont alapítása

Együttműködési
keretben születő kutatási
projektek

Projekt

0

1

1

1

Önálló doktori iskola
létesítése /
alkotóművészeti
doktorálás akkreditálása

Tájépítészeti profilú
tudományos és
alkotóművészeti doktori
fokozat akkreditálása

Új iskola / új
bővített
akkreditáció (db)

0/0

1/0

0/1

0/0

Stratégiai cél
megnevezése

Stratégiai mutató
megnevezése

Nemzetköziesítés

Angol nyelvű MSc/MA
képzés indítása /
határontúli képzés
szakmai támogatása

Karok és más
intézmények közötti
együttműködés
kutatási területeken
Tájépítészeti doktori
iskola fejlesztése / és
a minősítési kör
bővítése

Stratégiai mutató
definíciója
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6. Emberi erőforrások
6.1.

A Kar oktató-kutató állományának a bemutatása

A Karon a hallgatói létszám az alapítástól eltelt időszakban, azaz 20 év alatt rendkívül dinamikusan nőtt. Ezt a változást az oktatói
állomány bővülése kisebb mértékben követte, elsősorban a Karon frissen végzett mérnökök alkalmazásával. Az oktatók oktatási
terhelése ezért rendkívül magas. A Tájépítészeti Karon dolgozó főállású oktatók és kutatók létszáma összesen 45 fő. Közülük 25
fő (55.5%) rendelkezik tudományos minősítéssel.
14. táblázat A Kar oktató-kutató állományának ismertetése, illetve ennek alakulása

FOI-hez
tartozás

AKTUÁLIS ÖSSZESÍTETT OKTATÓI / KUTATÓI LÉTSZÁMOK
Munkakör
főiskolai főiskolai
tanár- nyelvtanár testnevelő
adjunktus
tanár
tanár
tanár
segéd
17
10

egyetemi
tanár
6

egyetemi
docens
9
1

összesen

6

10

minősítettség

egyetemi
tanár

egyetemi
docens

MTA
rendes t.
MTA lev. t.
MTA doktora
CSc
PhD
DLA

1
3
2
1*

2
8
1**

8

1

összesen

7

11

8

1

AT
AE
V

főiskolai
tanár

főiskolai
tanár

10

17

adjunktus

tanársegéd

nyelvtanár

testnevelő
tanár

egyéb
tanár
1

kutató

össz.

2
1

45
2

1

3
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egyéb
tanár

kutató

össz.

1
5
19
2
27

* 1 fő CSc + DLA fokozat ** 1 fő PhD + DLA fokozat
A Kar oktatóinak korösszetételét tekintve aszimmetrikus eloszlás figyelhető meg: a teljes létszámból 30 fő tartozik a 45 évesnél
fiatalabbak közé (grafikon), ami jónak tekinthető. A korösszetételt tekintve, az egyetemi adatokkal összevetve kismértékű eltérések,
anomáliák is megfigyelhetők. A fiatalok magasabb aránya mellett alacsonyabb a 45–55 év (6 fő, 13,2%) közötti kutatói, oktatói
gárda aránya. A hiányzó „középgeneráció” a rendszerváltozás körüli bizonytalanság és a Kar létrejöttekor elmaradó humán
erőforrás fejlesztés eredménye. A minősített oktatók aránya 55,5%.
Örvendetes tény, hogy a fiatal oktatói állomány ellenére a minősítettek aránya az egyetemi átlaghoz hasonló, ami fiatal oktatók
esetében az egyetemi átlagnál magasabb minősítési arányt tételez fel. Ez a dinamikus oktatói/kutatói állomány lehet záloga a
következő évek oktatásfejlesztési feladatainak (angol nyelvű mesterképzés) megvalósításában. A fiatal oktatói gárda komoly
fejlődési potenciált jelent a szervezet életében: kiemelt figyelmet kell fordítani ezért a jó képességű kezdő oktatók, végzős PhD
hallgatók megtartására, további fejlődésére. Az elkövetkező években az oktatás korszerűsítése keretében nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a részmunkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók arányának növelésére.
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11. ábra: A Tájépítészeti Kar főállású oktatóinak kor szerinti megoszlása 2012. évben

6.2.

A Kar emberierőforrás-gyakorlatának a bemutatása

6.2.1. Az emberierőforrás-áramlás rendszere
A fluktuáció a Karon nem jelentős. 2012-ben a Kar oktatói-kutatói állománya összesen 1 fő belépésével változott. A Kar kis
létszáma, családiasabb jellege, jó légköre, a tájépítészeti oktatás egyedisége miatt nem jellemző a gyors munkahelyváltás és a
magas fluktuáció. A Tájépítészeti Karon az oktatók az Egyetemen általánosan alkalmazott oktatói követelményrendszer feltételei
és előírásai szerint kerülhetnek alkalmazásra.
Oktatói munkakörök fő kritériumai:
Tanársegéd:
- mesterfokozattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik,
- megkezdte a doktori képzést.
Adjunktus:
- mesterfokozattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel és doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik
Egyetemi docens:
- mesterfokozattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, illetve doktori fokozatát kinevezését megelőzően
legalább öt évvel korábban szerezte,
- legalább nyolc év időtartamú oktatási, illetve kutatási-fejlesztési tevékenység ellátására létesített munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állt.
Egyetemi tanár:
- mesterfokozattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik,
- az adott tudomány- vagy művészeti terület nemzetközileg elismert képviselője
A követelményrendszer az oktatók alkalmazásakor mindenkor érvényesítésre kerül. Az oktatói álláshelyek betöltése pályázat útján
történik. A pályázat nyilvános, bárki benyújthatja pályázatát, ha a kiírási feltételeknek megfelel. A pályázatokat erre alakult kari
bizottság előzetesen véleményezi és a vezető oktató kiválasztására, alkalmazásra (kinevezésre) a Kari Tanács tesz javaslatot. A
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javaslatok alapján az egyetemi tanárokat a Szenátus véleményezi, és az illetékes főhatóság javaslatára a köztársasági elnök
nevezi ki. Az egyetemi docenseket az Szenátus javaslata alapján a Dékán nevezi ki.

6.2.2. Bérezés és teljesítményértékelés
A Karon fizetendő alapilletményeket a közalkalmazotti besorolási rendszer szabályozza, az illetményminimum (alapbér) garantált.
Ehhez társulhat a többletteljesítmény honorálását szolgáló mozgó bér, amelynek két formája a kereset-kiegészítés és a jutalom.
Kereset-kiegészítést előre meghatározott pluszfeladatok teljesítése esetén kaphat a dolgozó. Ezek körében elsősorban a saját
bevételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos többletfeladatok játszanak meghatározó szerepet. Jutalomban a Kar eredményes
gazdálkodása esetén minden dolgozó részesülhet – a teljesítmények vezetői értékelése alapján differenciálva. Ezen túlmenően a
kimagasló színvonalú munkát végző, illetve az egyetemi közéletben jelentős szerepet vállaló dolgozók elismerését szolgálják a
hagyományosan az évzáró ünnepségeken átadott egyetemi és kari kitüntetések, jutalmak, illetve az Év Oktatója Díj. A
teljesítményértékelési rendszer eredményeinek közvetlen visszacsatolása a javadalmazásokra, juttatásokra még nem teljesen
kialakult, az értékelés és javadalmazás közötti kapcsolat szorosabbá tétele a közeljövő feladatai közé tartozik.
A Kar oktatóival szemben alapkövetelmény a színvonalas oktatási, az eredményes kutatási tevékenység, valamint az egyetemi
közügyekben való részvétel. A nem oktatókkal szemben a munkaköri leírásban rögzített feladatok pontos, precíz ellátása az
alapkövetelmény. Az oktatók teljesítményértékelése korábban a tanszékvezető feladata volt. A formalizált, pontokra alapuló
értékelési rendszert 2005 óta alkalmazza a Kar.
Az oktatói munkát mennyiségi szempontból az óraterhelés számítások, minőségi szempontból egyfelől a hallgató véleményezés,
másrészt a hallgatók tudományos megmérettetéseken és tervezési pályázatokon elért eredményei jellemzik. A kutatói teljesítmény
mérésére a publikációk, a megszerzett fokozatok, valamint a díjak és elismerések szolgálnak. A különböző értékelési technikák az
összehasonlíthatóságot segítendő össz-egyetemi szinten kerültek kidolgozásra.

6.3.

A Kar humánerőforrás-menedzsment eredményessége

6.3.1. Az oktatói összetétel alakulása a Karon
Karunk oktatói állománya az összetétele és szakmai felkészültsége alapján, a tájépítészeti szakterület legjobbjaiból tevődik
össze. A Kar oktatóinak alacsony átlagéletkorából is fakad az, hogy a minősített oktatók (DSc, CSc, PhD, DLA) aránya 55,5%. A
tudományos utánpótlás-nevelésnek köszönhetően azonban a minősítet oktatók számának jelentős növekedése várható, terveink
szerint arányuk 2013 végéig eléri a Kar oktatóinak 2/3-át.
15. táblázat Az oktatói összetétel időbeli alakulása
Év
2008
2009
2010
2011
2012

Egyetemi tanár
5
5
5
6
6

Egyetemi docens
8
7
8
9
9

Adjunktus
10
9
9
7
10

Tanársegéd
10
14
14
17
17

Művésztanár
1
1
1
1
1

Összesen
34
36
37
40
43
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12. ábra: Életkor szerinti összetétel és annak alakulása

6.3.2. Oktatók terhelésének alakulása
A Kar az egységes egyetemi teljesítményértékelési rendszer alapján méri a szervezeti egységek és az oktatók/kutatók egyéni
teljesítményét. Az egységes egyetemi rendszerben a tájépítészet és településépítészet szakterületének megfelelő specifikumok
is megjelennek, mint pl. tájépítészeti, építészeti tervezés, műszaki, környezetvédelmi szakértés, stb. mint szakmaspecifikus
alkotás. De az elmúlt években a szakmai és képzési paletta bővülése miatt további pontosításokra és kiegészítésekre lehet
szükség az egységes rendszerben. A Karon folyó oktatás sajátossága az intenzív, tutoriális, egyéni vagy kiscsoportos képzés,
konzultáció. Ez a csoportlétszámok meghatározása esetében is speciális elbírálást igényel. Ezekre a kari sajátosságokra a
2012/13 tanév végéig javaslatot dolgozunk ki, a Minőségbiztosítási Munkacsoporttal együttműködve, a stratégiai és kutatási
ügyekért felelős dékán helyettes vezetésével.
A központi módszertan szerint készített értékelés eredményei a Kar jelentős oktatási terhelését mutatják. Az egyéni terhelési
adatok szervezeti egységenkénti összesítése és a tanszéki követelmények összevetéséből kiderül, hogy a valós terhelés
általában az elvárt teljesítés másfél-kétszerese. Oktatóink óraterhelése részben a képzési specifikumból adódik, hiszen a
tervezési tárgyak, melyek az alapképzés harmadik évében, ill. a mesterképzés egészében meghatározó jellegűek, csak
intenzív konzultációs, tutoriális rendben működtetve képzelhetők el (hasonlóképp más egyetemek, karok építészeti,
építészmérnöki képzéseihez). A jellemzően igen magas oktatói leterhelés okozhatja azt, hogy a kutatási és szakmai közéleti
aktivitás hullámzó, időszakosan alacsonyabb mértékű. Megállapítható az is, hogy az oktatók teljesítmény profilja meglehetősen
egynemű, azaz a pontozási rendszer alapján nem mutatható ki a munkatársak között az oktatás kutatói, vagy közéleti
teljesítménnyel való ellensúlyozása. A kutatási eredmények mindazonáltal 2010 és 2012 években a TÁMOP projekt keretében
jelentős növekedést mutattak, ami részben a kutatási költségek finanszírozásának, részben a kutatási eredmények
disszeminációjához szükséges támogatásnak köszönhető.
A magas óraterhelés ellenére a Halvel értékelésben a kari oktatók összesített minősítése rendre jó értéket mutat (4,2-4,25).
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6.4.

Összefoglaló megállapítások, fejlesztési javaslatok

A Kar főállású munkatársai között az oktatók, kutatók aránya 50%. Az oktatókat tekintve különös sajátsága a Karnak az igen
fiatalos korösszetétel. Az ebben rejlő potenciál kiaknázása érdekében fontos a kiemelkedő képességű kezdő oktatók
megtartása, további fejlődésének biztosítása. A Kar összes alkalmazottja esetében fontos feladat a differenciált javadalmazás
révén történő ösztönzés a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztésével. A magán- és kormányzati szféra
elszívó hatásával azonban a többletjuttatások önmagukban nem vehetik fel a versenyt, ezért a munkahelyi feltételek javításával
vonzó munkakörülmények megteremtése szükséges. A közeljövő feladatai közé tartozik az új teljesítményértékelési rendszer
és a javadalmazás közötti kapcsolat szorosabbá tétele.
A Kar elkötelezett a minőségi egyetemi oktatás mellett. A tájépítészeti és településépítészeti képzés interdiszciplináris,
gyakorlat orientált képzés, ahol az alkotói-tervezői, ill. fejlesztő és innovatív tevékenységnek kiemelt jelentősége van. A
csökkenő állami finanszírozási források kiegészítését nem hallgatói létszámnöveléssel kell megoldani, hanem piac nyitással. Ez
egyrészt az angol nyelvű képzések indítását és a határon túli képzések támogatását jelenti, másrészt olyan képzések,
tanfolyamok meghirdetését jelenheti, amelyekre a nemzeti stratégiai tervek megvalósítása érdekében szükség van. Ezekhez a
képzési programokhoz a Kar szakmai támogatóként számolhat a hazai szakmai szervezetek, az önkormányzatok és a
szakhatóságok támogatására és együttműködésére. A Corvinus Egyetem stratégiai partnerei között különösen fontosak azok a
szakhatóságok, melyek felelősek a fenntartható, élhető településekért, az érvényes nemzetközi egyezmények, mint pl. az
Európai Tájegyezmény megvalósításáért, a környezetvédelemért,ill. -minőségért, a terület- és vidékfejlesztésért, a táj- és
értékvédelemért.
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7. Összefoglaló megállapítások a Kar működésével kapcsolatban
7.1.

Az akkreditációs kritériumok teljesítésének tényszerű bizonyítása

Felsőoktatási intézmény kara [Nftv. 108.§ 11.] akkreditálható, ha egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotóművészeti
tevékenység feladatait látja el.
Egyetemi Karként az a szervezeti egység akkreditálható, amelyen
a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 főt;
b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal, s a tudományos
fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak;
c) az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben
részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt;
d) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának a törzstagja.
További feltételek:
− Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi eszközökkel.
− A kari dokumentumok rendelkezésére állnak.
− A MAB további akkreditációs elvárásai: Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a
szaknak a képzésért felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara.
Megfelelés a feltételeknek:
a. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma 2013-ben 43 fő
b. A teljes munkaidős oktatók és kutatók 55,5 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal. A tudományos fokozattal
rendelkező oktatók jelentős publikációs teljesítménnyel rendelkeznek.
c. Az egy teljes munkaidős oktatóra-kutatóra jutó hallgatók száma a 2012. évben 14,4 fő.
d. A teljes munkaidőben foglalkoztatott Kari oktatók közül az alábbi kollégák (7 fő) a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori
Iskola törzstagja (2012. októberi állapot alapján):
Csemez Attila egyetemi tanár (a Doktori Iskola vezetője),
Balogh Péter István egyetemi docens,
Csima Péter egyetemi tanár,
Fatsar Kristóf egyetemi tanár,
Jámbor Imre egyetemi tanár,
M. Szilágyi Kinga egyetemi tanár,
Sallay Ágnes egyetemi docens
e. A Kar infrastrukturális feltételei megfelelők a Budai Campus A, G, és K épületeiben. A rendelkezésre álló oktatótermek
kapacitása és minősége minden igényt kielégítő. Az épületben megfelelő könyvtárkapacitás áll rendelkezésre. Az
oktatási épületeink teljes egészében akadálymentesítettek. A Kar költségvetésének éves egyenlege ugyan 2012-re
romlott az állami bevételek csökkenésével együtt. A Karon zajló racionalizálási folyamat a hároméves konszolidációs
terv részét képezi, amely lehetővé teszi, hogy a Kar fenntartható pénzügyi pályára kerüljön az állami bevételek
csökkenésével együtt.
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16. táblázat

7.2.

A Kar c-swot-elemzése

Nemzetközi kapcsolatok

0ktatás

Korlátok

Erősségek

Hazai piacon elfoglalt vezető
Az egy oktatóra jutó
hely
hallgatószám magas
Egyre heterogénebb hallgatói Közép-Európában a
legnagyobb képzési hely
színvonal
Gyakorlati képzés biztosítása Kiváló oktatói-kutatói gárda
bizonytalan
Speciális oktatási portfolió
Gyakorlati szakterületi
Rangos nemzetközi hálózati
bizonytalanságok (pl.
tagságok – viszonylag
tervezői jogosultságok körüli nagyszámú hallgatói
helyzet)
mobilitás – nemzetközi
Financiális háttér bizonytalan,
ismertség (ECLAS,
külső oktatókat nehéz
LE:NOTRE)
bevonni
A felvételi pontszámok
magasak, motivált
hallgatók, idegen
nyelvismeret magas

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Magas az egy főre eső hallgatók Szakmérnöki és más „fizetős” Képzési piacra belépő új szereplők
(külföldi és hazai egyetemek,
képzések beindítása,
aránya
magánintézmények)
Tömegképzés kezd kialakulni
továbbfejlesztése
Minőség mérés és
Nemzetközi ismertség erősítheti A demográfiai hullámvölggyel
folyamatosan csökkenő hallgatói
visszacsatolás nem kellően
a tanári mobilitást
jelentkezés
megoldott
Idegennyelvű képzés
A Neptun rendszer nehézkes
kiszélesítése, MLA program Legrátermettebb hallgatók „agyelszívása”
indításával
működése az adatbázis
hiányosságai és
Továbbra is kiváló hallgatók
felvételére számíthatunk
pontatlanságai
Regionális szerep fokozása

Hiányzó marketing eszközök Rangos nemzetközi hálózati Oktatói motiváció a külföldi
Nemzetközi tervpályázatok jobb
Az idegen nyelvű MLA program
tagságok (ECLAS,
mobilitásra
kihasználása
meghirdetéséhez
LE:NOTRE)
Hallgatói mobilitás adaptációja a ERASMUS, CEEPUS oktatói
oktatógárda és
Bologna-típusú képzési
Nagyszámú hallgatói
cserék
infrastruktúra biztosítása
nemzetközi mobilitás
ciklusokhoz
Vállalatok bevonása a
Bizonytalan információk a
A Kar nemzetközi ismertsége Külföldi vendégprofesszorok
nemzetközi kapcsolatokba,
fizetőképes keresletről
A felvett hallgatók idegen nyelv relatíve alacsony száma
gyakorlati munkahelyek
ismerete magas
Érdekeltségi rendszer (pl. oktatói
biztosítása
Közép-Európai régióban kevés
követelményrendszerben) Karok közötti képzési
hasonló képzés
kidolgozatlansága
együttműködés
Budapest, mint Európa egyik
Nemzetközi kutatási
kulturális központja
konzorciumok
Nemzetközi akkreditáció, EFLA
akkreditáció
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Magyar hallgatók „elvándorlása”
különösen MSc és PhD szinten
Hasonló képzések indulása a térségben,
versenytársak száma növekszik
Bizonytalan jogszabályi és akkreditációs
feltételrendszer
Oktatói érdekeltségi rendszer
megteremtésének elmaradása
A külföldi hallgatók megszerzése rendkívül
munka- és költségigényes

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Kutatás

Erősségek

Inkább egyéni kutatások,
Alacsony és szétaprózott hazai Hazai piacon jó pozíció
Nemzeti Fejlesztési Tervhez valóErősödő verseny a kutatási forrásokért
tanszéki projektek
A pályázatok és elszámolásuk rendkívül
kutatási források
Sok egyéni kapcsolat, elismert
csatlakozás – pályázatok
Markáns kutatási-profil hiánya Fokozott részvétel a nemzetközi
bürokratikus
Hiányzó humán erőforrás
kutatógárda
Megfelelő ösztönzés, és folyamatos
kapacitás a nemzetközi
Erős doktori iskola
Nincs kiugró nemzetközi jelenlét,
kapcsolatokon alapuló
likviditási gondok miatt lanyhul a
kutatások
Jó színvonalú kutatási
illetve az ahhoz szükséges
pályázatokban,
Önrész és utófinanszírozás
infrastruktúra (adatbázisok, kritikus kutatási tömeg
konzorciumokban
kutatási aktivitás, és/vagy „kikerülnek”
nehézsége
könyvtár)
Integráció lehetőségei nincsenek Kutatási „profil” kiszélesítése,
a projektek a Karról
A Kar „lobbiereje” korlátozott Interdiszciplináris kutatások
kihasználva
adaptálása a változó
Nem tudjuk színvonalasan ellátni és
Tőkeszegény hazai vállalatok a
feltételei adottak
Teljesítmény-mérés nem kiforrott környezeti feltételekhez.
„kiszolgálni” a projektek
Vezető szerep
adminisztrációját és működtetését
szektorban
és nem eléggé motiváló
Karok közötti kutatási integráció
környezetrendezési,
Ösztönzési rendszer esetleges
Teljesítményértékelésnél nem vesszük
tájépítészeti kutatásokban Nagyon eltérő kutatási
kellő súllyal figyelembe a kutatást.
teljesítmények szervezeti
egységenként

Humánerőforrás

Korlátok

Az oktatók és kutatók
Jól képzett munkaerő,
Kevés a nagydoktori fokozattal
közalkalmazotti jogviszonya
elkötelezett vezetők
illetve akadémiai tagsággal
korlátozza az Egyetem
Kiváló külső kapcsolatok, nagy
rendelkezők aránya
munkajogi önállóságát (pl.
presztízsű oktatók
Az eltérő teljesítmények,
megnehezíti a rosszul
Színvonalas doktori iskolák az
teljesítményértékelési
utánpótlás biztosítására
rendszer még nem kiforrott
teljesítő oktatók
elbocsátását)
Fiatal ambiciózus oktatói gárda Belső ösztönzési
Az alacsony bérek miatt nehéz
mechanizmusok
az egyetemre „behozni” a
(többletforrás hiányában)
legjobb szakembereket
nincsenek
illetve megtartani a
Karrierpályák hiánya
tehetségeseket
A nemzetközi oktatói-kutatói
mobilitás nagyon alacsony
szintű

A végzett doktoranduszok kiváló Az „optimális” korösszetétel nem alakul ki
utánpótlást biztosítanak
Jelenleg is magas és tovább növekszik az
Perspektivikusan korszerű
oktatók leterheltsége
munkakörülményeket tudunk A külső környezet elszívó hatása,
ajánlani
beleértve a külföldi munkavállalást is,
erősödik
Bérdifferenciálás anyagi
feltételeinek a megteremtése Megfelelő bérezés, ösztönzés,
Nemzetközi mobilitás anyagi
karrierlehetőség hiányában a legjobb
feltételeinek a megteremtése
oktatók munkaideje „megoszlik”,
tevékenységének egy részét nem az
Egyetemen fejti ki
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Oktatás
Nemzetköziesedés

Korlátok
Az egy oktatóra jutó
hallgatószám magas
A mesterképzéssel
kapcsolatos szabályozás
bizonytalansága
Egyre heterogénebb hallgatói
színvonal
Gyakorlati képzés biztosítása
bizonytalan

Erősségek
Gyengeségek
Lehetőségek
Magas az egy főre eső hallgatók
Hazai piacon elfoglalt vezető hely
Mester képzések bevezetése és
Közép-Európában a legnagyobb képzési
aránya
várhatóan magas kereslete
hely
Tömegképzés kezd kialakulni
Szakmérnöki képzés
Kiváló oktatói-kutatói gárda
Minőség mérés és visszacsatolás nem
továbbfejlesztése
Speciális oktatási portfolió
megoldott
Nemzetközi ismertség erősítheti a
Rangos nemzetközi hálózati tagságok – A Neptun rendszer nehézkes
tanári mobilitást
viszonylag nagyszámú hallgatói
működése az adatbázis
Idegennyelvű képzés kiszélesítése,
mobilitás – nemzetközi ismertség
hiányosságai és pontatlanságai
MSc program indításával
(ECLAS, LE:NOTRE)
Továbbra is kiváló hallgatók
A felvételi pontszámok magasak,
felvételére számíthatunk
motivált hallgatók, idegen
Regionális szerep fokozása
nyelvismeret magas

Veszélyek
Képzési piacra belépő új
szereplők (külföldi és hazai
egyetemek,
magánintézmények)
A demográfiai hullámvölggyel
folyamatosan csökkenő
hallgatói jelentkezés
A hallgatói motiváltság a képzés
során folyamatosan csökken
Az MSc képzés
kialakulatlansága
Legrátermettebb hallgatók
„agyelszívása”
Hiányzó marketing eszközök
Magyar hallgatók „elvándorlása”
Az idegen nyelvű MSc
Oktatói motiváció a külföldi mobilitásra Nemzetközi tervpályázatok jobb
különösen MSc és PhD
program meghirdetéséhez Rangos nemzetközi hálózati tagságok Hallgatói mobilitás adaptációja a
kihasználása
szinten
oktatógárda biztosítása
(ECLAS, LE:NOTRE)
Bologna-típusú képzési
ERASMUS, CEEPUS okatói cserék Hasonló képzések indulás a
ciklusokhoz
térségben, versenytársak
Bizonytalan információk a
Nagyszámú hallgatói nemzetközi
Vállalatok bevonása a
fizetőképes keresletről
mobilitás
Külföldi vendégprofesszorok relatíve
nemzetköziesedésbe, gyakorlati
száma növekszik
alacsony száma
munkahelyek biztosítása
A Kar nemzetközi ismertsége
Bizonytalan jogszabályi és
A felvett hallgatók idegen nyelv ismerete Érdekeltségi rendszer (pl. oktatói
Karok közötti képzési együttműködés akkreditációs feltételrendszer
követelményrendszerben)
magas
Nemzetközi kutatási konzorciumok Oktatói érdekeltségi rendszer
kidolgozatlansága
Közép-Európai régióban kevés hasonló
Nemzetközi akkreditáció, EFLA
megteremtésének
képzés
elmaradása
akkreditáció
Budapest mint Európa egyik kulturális
A külföldi hallgatók megszerzése
központja
rendkívül munka- és
költségigényes
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Kutatás
Humánerőforrás

Korlátok
Alacsony és szétaprózott
hazai kutatási források
Hiányzó humán erőforrás
kapacitás a nemzetközi
kutatások
Önrész és utófinanszírozás
nehézsége
A Kar „lobbiereje” korlátozott
Tőkeszegény hazai vállalatok

Erősségek
Hazai piacon jó pozíció
Sok egyéni kapcsolat, elismert
kutatógárda
Erős doktori iskolák
Jó színvonalú kutatási infrastruktúra
(adatbázisok, könyvtár)
Interdiszciplináris kutatások feltételei
adottak
Vezető szerep környezetrendezési,
tájépítészeti kutatásokban

Az oktatók és kutatók
Jól képzett munkaerő, elkötelezett
közalkalmazotti
vezetők
jogviszonya korlátozza az Kiváló külső kapcsolatok, nagy
Egyetem munkajogi
presztízsű oktatók
önállóságát (pl.
Színvonalas doktori iskolák az
megnehezíti a rosszul
utánpótlás biztosítására
teljesítő oktatók
Fiatal ambiciózus oktatói gárda
elbocsátását)
Az alacsony bérek miatt nehéz
az egyetemre „behozni” a
legjobb szakembereket
illetve megtartani a
tehetségeseket

Gyengeségek
Lehetőségek
Inkább egyéni kutatások, tanszéki
Nemzeti Fejlesztési Tervhez való
projektek
csatlakozás – pályázatok
Markáns kutatási-profil hiánya
Fokozott részvétel a nemzetközi
Nincs kiugró nemzetközi jelenlét, illetve kapcsolatokon alapuló
pályázatokban,
az ahhoz szükséges kritikus
konzorciumokban
kutatási tömeg
Kutatási „profil” kiszélesítése,
Integráció lehetőségei nincsenek
adaptálása a változó környezeti
kihasználva
Teljesítmény-mérés nem kiforrott és
feltételekhez.
Karok közötti kutatási integráció
nem eléggé motiváló
Ösztönzési rendszer esetleges
Nagyon eltérő kutatási teljesítmények
szervezeti egységenként

Alacsony a középgeneráció aránya
Kevés a nagydoktori fokozattal illetve
akadémiai tagsággal rendelkezők
aránya
Az eltérő teljesítmények,
teljesítményértékelési rendszer
még nem kiforrott
Belső ösztönzési mechanizmusok
(többletforrás hiányában)
nincsenek
Karrierpályák hiánya
A nemzetközi oktatói-kutatói mobilitás
nagyon alacsony szintű

Veszélyek
Erősödő verseny a kutatási
forrásokért
A pályázatok és elszámolásuk
rendkívül bürokratikus
Megfelelő ösztönzés, és
folyamatos likviditási gondok
miatt lanyhul a kutatási
aktivitás, és/vagy „kikerülnek”
a projektek a Karról
Nem tudjuk színvonalasan ellátni
és „kiszolgálni” a projektek
adminisztrációját és
működtetését
Teljesítményértékelésnél nem
vesszük kellő súllyal
figyelembe a kutatást.

A végzett doktoranduszok kiváló
Az „optimális” korösszetétel nem
alakul ki
utánpótlást biztosítanak
Jelenleg is magas és tovább
Perspektivikusan korszerű
növekszik az oktatók
munkakörülményeket tudunk
ajánlani
leterheltsége
Bérdifferenciálás anyagi feltételeinek A külső környezet elszívó
a megteremtése
hatása, beleértve a külföldi
munkavállalást is, erősödik
Nemzetközi mobilitás anyagi
feltételeinek a megteremtése
Megfelelő bérezés, ösztönzés,
karrierlehetőség hiányában a
legjobb oktatók munkaideje
„megoszlik”,
tevékenységének egy részét
nem az Egyetemen fejti ki
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Infrastruktúra
Szervezet-irányítás és gazdálkodás

Korlátok
A Kar „kinőtte” az
infrastrukturális kereteit

Erősségek
Gyengeségek
A Kar kiváló központi elhelyezkedése Többnyire zsúfolt, korszerűtlen
PPP programok befejezése után felújított tantermek
épület
Informatikai infrastruktúra túlterhelt,
kevés és nem megfelelő méretű
informatikai labor

„Merev” kari gazdálkodási
A Kar szervezeti felépítése átgondolt és Az ALUMNI rendszer kezdetleges
rendszer
stabil, működése szabályozott keretek Nincs hosszútávú kari gazdálkodási
A döntési mechanizmus
között történik
szabályzat
mindenkor kiszolgáltatottja Gyors döntéshozatal
Likviditásmenedzselés káros
a gazdasági helyzetnek.
következményei
A Kari irányítás kiegyensúlyozott a
Alacsony állami támogatás
Alacsony
a saját bevétel szerző
döntéshozatalban minden tanszék
képesség
részt vesz
Az ösztönzési rendszer nem kellően
motivált

Lehetőségek
A PPP program befejezésével
Campuson belüli költözésekkel
egy épületbe kerülhetnek a Kar
szervezeti egységei
Hosszú távra megteremthetők a
magas színvonalú oktatási,
kutatási és szolgáltatási
feltételek
Neptun fejlesztése, működésének
kiterjesztése, új irányítási és
gazdálkodási rendszer
bevezetése
Teljesítményösztönző rendszer
bevezetése

Veszélyek
Továbbra is marad a Kar
szétszórtan, több épületben
Tovább nő az informatikai
laborok leterheltsége

A belső szervezeti egységek
között fokozódik a
konkurencia
Nem alakul ki egy világos teljesítménymérési
követelmény- és ösztönzési
rendszer
Az esetleges megbízásos
munkák kiszervezésével
csökken a Kar likviditása
További elvonások, nem fedezett
kötelezettségek bevezetése
A költségtakarékos gazdálkodás
szükséges intézkedéseivel
szembeni ellenállás

61

7.3.

A Kar tevékenységének értékelése az ESG szempontrendszere alapján

1. Stratégia és eljárások a minőség biztosítására (szervezet, dokumentumok, eredmények)
A Budapesti Corvinus Egyetemen Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság működik, amely évente
meghatározza a Karokon is követendő munkatervet. A Tájépítészetii Karon kari szinten létezik Minőségügyi
Koordinációs Bizottság, amely végrehajtja a Minőségügyi Kézikönyvnek megfelelő minőségbiztosítási folyamatokat.
2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok indításához szigorú követelményeknek kell eleget tenni. A Karon Oktatási Bizottság működik,
amely véleményezi az új képzés indítását. Az új képzés indítását a Kari Tanácsnak és az egyetemi Szenátusnak is
jóvá kell hagynia. Ezt követően kerülhet sor a szakalapításra vagy szakindításra a MAB előírásainak megfelelően.
A meglévő képzésekkel kapcsolatban a Minőségügyi Kézikönyv két évente önértékelést ír elő. Az Intézetek
elkészítik az önértékelést, és a felmerült kérdésekkel kapcsolatban ütemtervet ír elő. A végzős hallgatóink körében
végzett felmérések beépülnek az oktatási szerkezet átalakításába. Emellett az oktatók hallgatói értékelésének
rendszere ugyancsak visszacsatolás a képzés minőségével kapcsolatban.
3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmény értékelésében a gyakorlati jegy, az írásbeli vagy szóbeli kollokvium az általános. Az
alapszakokon a magasabb hallgatói létszámok következtében inkább az írásbeli értékelés, míg a mesterszakokon a
szóbeli vizsga és karspecifikusan a különböző tervek készítése a jellemző. Az értékelés módja nemcsak a lexikális
ismereteknek a számonkérése, hanem a tanult módszereknek az alkalmazási képességét is méri. Az értékelési
rendszer ebben a tekintetben komplex formában értelmezhető.
4. Az oktatók minőségének biztosítása
A Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak 55,5 százaléka tudományos fokozattal rendelkezik. A Karon
egy MTA doktor dolgozik főállásban. Az oktatók minőségbiztosításában jelentős szerepet játszik a hallgatói
véleményezés, illetve a teljesítményértékelés rendszere, amely az oktatói minősítések alapját képezik. Az oktatók
éves szinten kitöltik a teljesítményértékelési táblázatot, amely nemcsak mennyiségi, hanem minőségi ismérvekre
kérdez rá. Az oktatók minőségbiztosítása összhangban van az Egyetem Minőségbiztosítási Kézikönyvével.
5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A Tájépítészeti Kar az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a tankönyv fejlesztés kérdéseire. A Kar belső
források átcsoportosításával biztosította a tankönyv fejlesztések pénzügyi bázisát. A tankönyvek mellett az az elearning terén és a moodle-rendszerben zajló technikai fejlesztések képezik az alapját a 21. századi
követelményeknek megfelelő rendszer kidolgozását. A Kar épületeiben kiváló infrastruktúra, vezeték nélküli
internethozzáférés és kari könyvtár áll rendelkezésre. Valamennyi oktatóteremben beszerelésre került projektor,
számítógép, illetve egyéb audiovizuális eszközök. Rendelkezésre áll térinformatikai labor, számítógépterem.
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6. Belső információs rendszer
A Budapesti Corvinus Egyetem intranet hálózat működik, ahol az egyes oktatókra és képzésekre vonatkozó
legfontosabb információk frissített formában elérhetők. Az intraneten elérhetők a legfontosabb egyetemi bizottságok
határozatai, az ülések meghívói, napirendi pontjai és a döntések. Az egyetemi polgárok az Egyetem
Kommunikációs hírlevelében tájékozódhatnak a legfontosabb eseményekről, konferenciákról. A tudományos
publikációk nyilvántartása az egyetemi intraneten kerülnek tárolásra. A tavalyi évben született döntés értelmében a
publikációk az MTMT hálózatában belül lesznek elérhetőek.
7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az Egyetemen szervezett tudományos konferenciák regisztráció esetén nyilvánosak a szélesebb közvélemény
számára. A Budapesti Corvinus Egyetem kutatási projektjei keretében születő tudományos eredmények az MTMTben, a könyvtári repozitóriumban, illetve az adott pályázati forrás adatbázisában nyilvánosan hozzáférhetők. Az
Egyetemet érintő legfontosabb információk az Egyetem honlapján, illetve a Kar honlapján hozzáférhetőek.
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7.4.

7.5.

A Kar működését bemutató legfontosabb dokumentumok felsorolása

A kar stratégiáját, illetve a megvalósítást bemutató dokumentumok felsorolása, illetve elérhetőségük megadása.
-

Küldetésnyilatkozat http://uni-corvinus.hu/index.php?id=40107#c29149
- Organogram. http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu/index.php?id=tk-szervezeti
- Intézményfejlesztési terv vonatkozó részei, és éves végrehajtási jelentései.
http://uni-corvinus.hu/index.php?id=40107
- Kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia
http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu/index.php?id=35958
- Szervezeti és működési szabályzat,
http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu/index.php?id=tk-szabalyzatok
- Minőségbiztosítási szabályzat. http://uni-corvinus.hu/index.php?id=40107
- Minőségfejlesztési program és eves értékelései.
http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu/index.php?id=tk-mub
- Az előző akkreditáció MAB akkreditációs jelentése, a FOI intézkedési terve és végrehajtásáról szóló beszámoló.
http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu/index.php?id=tk-akkreditacio
- Évkönyvek, éves költségvetési beszámolók bevezetői, értékelések, átfogó beszámolók stb.
http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu/index.php?id=47783
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Melléklet

2008

agrár

alapképzés

BCE

Tájépítészeti

2008

agrár

BCE

Tájépítészeti

2008

műszaki

BCE

Tájépítészeti

2008

interdiszciplináris
agrártudományok

doktori
képzés

BCE

Tájépítészeti

2009

agrár

alapképzés

BCE

Tájépítészeti

2009

agrár

BCE

Tájépítészeti

2009

agrár

BCE

Tájépítészeti

2009

műszaki

mesterképzés
osztatlan
mesterképzés
osztatlan
mesterképzés

BCE

Tájépítészeti

2009

interdiszciplináris
agrártudományok

doktori
képzés

BCE

Tájépítészeti

2010

agrár

alapképzés

BCE
BCE

Tájépítészeti
Tájépítészeti

2010
2010

agrár
műszaki

BCE

Tájépítészeti

2010

agrár

BCE

Tájépítészeti

2010

műszaki

mesterképzés
mesterképzés
osztatlan
mesterképzés
osztatlan
mesterképzés
doktori
képzés

osztatlan
mesterképzés
osztatlan
mesterképzés

BCE

Tájépítészeti

2010

műszaki

BCE

Tájépítészeti

2011

agrár

alapképzés

BCE
BCE

Tájépítészeti
Tájépítészeti

2011
2011

agrár
műszaki

BCE

Tájépítészeti

2011

agrár

BCE

Tájépítészeti

2011

műszaki

mesterképzés
mesterképzés
osztatlan
mesterképzés
osztatlan
mesterképzés
doktori
képzés

BCE

Tájépítészeti

2011

műszaki

BCE

Tájépítészeti

2012

agrár

alapképzés

BCE
BCE

Tájépítészeti
Tájépítészeti

2012
2012

agrár
műszaki

mesterképzés
mesterképzés

BCE

Tájépítészeti

2012

művészeti

mesterképzés

BCE

Tájépítészeti

2012

agrár

BCE

Tájépítészeti

2012

műszaki

BCE

Tájépítészeti

2012

műszaki

osztatlan
mesterképzés
osztatlan
mesterképzés
doktori
képzés

tájrendező és
kertépítő mérnöki

nappali

magyar

tájépítészmérnöki

nappali

magyar

233

97

79

településmérnöki

nappali

magyar

86

14

12

nappali

magyar

9

22

2

1

45

40

tájépítészeti és
döntéstámogató
rendszerek
tájrendező és
kertépítő mérnöki
tájépítészmérnöki

nappali

magyar

122

465

nappali

magyar

19

19

tájépítészmérnöki

nappali

magyar

168

66

61

településmérnöki

nappali

magyar

60

19

17

nappali

magyar

10

25

tájépítészet és
környezetmodellez
és
tájrendező és
kertépítő mérnöki
tájépítészmérnöki
településmérnöki

nappali

magyar

145

511

nappali
nappali

magyar
magyar

38
1

51
1

tájépítészmérnöki

nappali

magyar

településmérnöki

nappali

magyar

nappali

magyar

69

62

74

82

86

36

16

10

9

26

4

1

nappali

magyar

140

509

108

93

nappali
nappali

magyar
magyar

46
20

88
20

2

2

tájépítészmérnöki

nappali

magyar

19

54

49

településmérnöki

nappali

magyar

11

24

24

nappali

magyar

9

28

2

2

nappali

magyar

132

498

106

98

nappali
nappali

magyar
magyar

33
19

84
35

25

22

nappali

magyar

4

4

tájépítészmérnöki

nappali

magyar

19

19

településmérnöki

nappali

magyar

10

11

tájépítészeti és
tájökológiai

nappali

magyar

6

6

6

7

22

oklevelet szerzett

1

tájépítészeti és
tájökológiai
tájrendező és
kertépítő mérnöki
tájépítészmérnöki
településmérnöki

tájépítészeti és
tájökológiai
tájrendező és
kertépítő mérnöki
tájépítészmérnöki
településmérnöki
tájépítész és
kertművész

részidejű képzésben
záróvizsgát/doktori
szigorlatot tett

395

teljes idejű
képzésbe
n
oklevelet szerzett

160

részidej
ű
képzésben

első évfolyam (passzív
féléves hallgatók nélkül)
összes évfolyam
záróvizsgát/doktori
szigorlatot tett

képzés nyelve

képzési forma (nappali, esti, levelező,
székhelyen kívüli, távoktatás)

teljes idejű
képzésben

összes évfolyam

Tájépítészeti

végzett hallgatók
száma

hallgatók létszáma

első évfolyam (passzív
féléves hallgatók nélkül)

BCE

képzés neve

Év

képzés típusa (felsőoktatási szakképzés,
alapképzés, mesterképzés, osztatlan
mesterképzés, szakirányú tk., doktori
képzés)

Kar

képzési terület

Intézmény

17. táblázat A képzési struktúra részletes adatai 2008. és 2012. között (az októberi statisztikák alapján)
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18. táblázat Az elvonások típusai (2008–2012)
Elvonások típusai (m Ft)
Központ finanszírozása
TÜSZ, Egyéb központi kezelés
GMI finanszírozása
ISZK finanszírozása
részösszeg
BCKT finanszírozása
részösszeg
Szakképzési hozzáj. utáni 10%
Pályázatok utáni 5% elvonás
Felújításra saját (bev. 5%)
2% kockázati alap (saját bev.)
2% tudományos alap (saját bev.)
1% kockázati alap (állami bev.)
1% tudományos alap (állami
bev.)
1% pályázati alap (állami bev.)
részösszeg (%-os elvonás)
Összesen

2008
16.7
0
25.05
8.503
50.253
66.981
117.234

%
13.7
0.0
20.6
7.0
41.3
55.0
96.3

0.549
3.953

0.5
3.2

4.502
3.7
121.736 100.0

2009
14.808
7.269
20.237
3.244
45.558
74.846
120.404
0.45
0.5
3.551
1.732
1.732

7.965
128.369

%
11.5
5.7
15.8
2.5
35.5
58.3
93.8
0.4
0.4
2.8
1.3
1.3

6.2
100.0

2010
15.374
7.24
15.914
6.736
45.264
76.317
121.581

%
11.4
5.4
11.8
5.0
33.6
56.7
90.3

%
9.8
5.5
11.1
3.8
30.2
52.6
82.8
0.0
6.7
1.4

2012
15.811
7.348
18.569
7.368
49.096
61.441
110.537

%
12.6
5.8
14.8
5.9
39.0
48.8
87.9

1.7
1.5

2011
14.456
8.059
16.301
5.627
44.443
77.236
121.679
0.05
9.87
2.106

2.341
1.959

2.10
2.51

1.7
2.0

4.41

3.3

4.42

3.0

7.12

5.7

4.41

3.3

4.42

3.0

0.00

13.12
134.701

9.7
100.0

4.42
25.28
146.96

3.0
17.2
100.0

3.56
15.28
125.82

2.8
12.1
100.0

66

19. táblázat Idegen nyelven meghirdetett tantárgyak
Tárgy neve

Oktató

Aerial and Satellite Landscapes
Building with Earth and Green Roof
Building with Vegetal Rods – Eco art
Community-supported Green Spaces
Decision Making and Impact Assessments
Development Strategies and Projects in Budapest
Foundations of Technical Drawing using AutoCAD
Geometry in the Nature and in the Landscape’ From Structure Pattern
Studies – with Sketching and Drawing
Historical Sites as Parts of the Open Space System
Image Retouching with GIMP Open Source Raster Graphics Editor
Introduction to Geographical Information Systems (GIS)
Introduction to the Vegetation of Hungary - Field Survey
Land Art
Landscape Character Studies
Landscape Identity - Landscape Design
Landscape Planning and EU Membership
Landscape Sketches
Landschaftswandel in Budapest Agglomeration
Management of Lakes
Mapping Urban Potentials
Modelling with SketchUp in Landscape Architecture
Open Space Design in Daily Practice
Planificación de lugares con interés historico
Urban Memory

Jombach Sándor
Máthé Katalin
Máthé Katalin
Kristin Faurest
Szilvácsku Zsolt
Schneller István
Czinkóczky Anna

őszi

X
X
X
X
X

Eplényi Anna
Czeglédi Csongor - Szöbölödi Anita
Czinkóczky Anna
Kollányi László
Gergely Attila
Kabai Róbert
Kabai Róbert
Fekete Albert
Filepné Kovács Krisztina
Eplényi Anna - Oláh Brigitta
Csemez Attila
Boromisza Zsombor
Szabó Gyöngyvér
Molnár József László
Bakay Eszter
Czeglédi Csongor
Polyák Beáta

Félév
tavaszi
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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