Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2020. június 8-án, 13.00 órakor megtartotta, a 2019/2020. tanév
sorrendben a 9., ezen belül a 8. rendes 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 16 fő
volt jelen.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. Javaslat a Mérnöki Kar által akkreditált alábbi szakirányú továbbképzési szakok
- a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola együttműködési
megállapodása alapján bérelt - az Nftv. 14. § (2a) bekezdése szerinti székhelyen
kívüli békéscsabai képzési helyen történő indítására a 2020/21. tanévben
 gabonatárolási szakmérnök (TTOVGAB)
 hulladékgazdálkodási menedzser (TTOVHGM)
 megújulóenergia-hasznosító (TTOVMHA)
 műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök (TTOVMDK)
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
2. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:

HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 73/2019/2020 (VI.08.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára nyílt szavazással hozott 16 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2020. június 8-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 74/2019/2020 (VI.08.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. Beszédes Sándor főiskolai
docens és Kiss Sándor HÖK elnök kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 75/2019/2020 (VI.08.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa a szóbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 16 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja a Mérnöki Kar által
korábban akkreditált alábbi szakirányú továbbképzési szakok indítását - a Szegedi
Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola együttműködési megállapodása alapján bérelt 1

az Nftv. 14. § (2a) bekezdés e) pontja szerinti székhelyen kívüli békéscsabai képzési
helyen a 2020/21. tanévtől
 gabonatárolási szakmérnök
 hulladékgazdálkodási menedzser
 megújulóenergia-hasznosító
 műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök
A Kari Tanács ezen véleményét a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa elé terjeszti.
Felelős: Dr. Bíró István dékán
Határidő: azonnal

Egyebek:
Kiss Sándor HÖK elnök örömmel jelentette be, hogy a Mérnöki Kar hallgatói nyerték meg
az SZTE Sport Központ által meghirdetett SZTE MOZDULJ! versenyt és a férfi mezőnyben
az I. helyet szintén a Mérnöki Kar hallgatója, Kiss Dániel nyerte el.
A Jövő mérnökei focikupa a járványügyi helyzet miatt 2020. szeptember 27-re került
elhasztásra.

Dr. Bíró István elnök a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
jegyzőkönyvvezető
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