Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2020. május 12-én-én, 10.00 órakor megtartotta, a 2019/2020.
tanév sorrendben a 8., ezen belül a 1. rendkívüli ülését. A Tanácsülés a járványügyi
veszélyhelyzetre tekintettel a GMF CooSpace felületén került online tanácsülés formájában
megtarásra.
A színtéren a 16 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 14 fő
volt jelen, majd az ülés folyamán még egy tanácstag kapcsolódott be a testületi munkába.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. Javaslat a Mérnöki Kar Kari Tanácsa által az 54/2018/2019 (III.19.) KT. sz.
határozattal elfogadott az egyetemi docensi kinevezés feltételeként meghatározott
habilitációt kiváltó kari kritériumrendszer módosítására az SZTE Egyetemi Habilitációs
Bizottság ajánlása alapján

Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
Dr. Beszédes Sándor tudományos ügyekért felelős dékáni megbízott
2. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:

HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 70/2019/2020 (V.12.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára nyílt szavazással hozott 14 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2020. május 12-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 71/2019/2020 (V.12.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. Szabó P. Balázs főiskolai
docens és Kiss Sándor HÖK elnök kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 72/2019/2020 (V.12.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést, a Tudományos Bizottság elnökének szóbeli
kiegészítését, valamint Gyimes Ernő tanácskozási jogú tag előzetesen felvetett módosítási
javaslatát megtárgyalva nyílt szavazással hozott 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja az 54/2018/2019 (III.19.) KT. sz. határozattal
korábban elfogadott - majd az SZTE Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményében foglaltak
alapján a Kari Tudományos Bizottság által átdolgozott - az egyetemi docensi kinevezés
feltételeként meghatározott habilitációt kiváltó Mérnöki kari kritériumrendszer módosítására
tett, egységes szerkezetbe foglalt javaslatot.
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Egyebek:
Senki nem kért szót az egybek napirendi pont alatt.
Dr. Bíró István elnök a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
jegyzőkönyvvezető
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