Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2020. december 17-én, 14.30 órakor megtartotta, a 2020/2021.
tanév sorrendben a 3., ezen belül a 3. rendes ülését. A Tanácsülés a járványügyi
veszélyhelyzetre tekintettel a GMF CooSpace felületén online tanácsülés formájában került
megtarásra.
A színtéren a 16 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 13 fő
volt jelen.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. Javaslat a Műszaki Intézet szervezeti átalakítására és az újonnan létrehozott intézetek
nevének elfogadására
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
Dr. Sárosi József intézetvezető-helyettes

2. Javaslat a Folyamatmérnöki Intézet nevének megváltoztatására
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
Prof. Dr. Hodúr Cecília intézetvezető

3. Javaslat az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet nevének megváltoztatására
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
Dr. Gál József intézetvezető

4. Egyebek
A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 23/2020/2021 (XII.17.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára nyílt szavazással hozott 13 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2020. december 17-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 24/2020/2021 (XII.17.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 13 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 25/2020/2021 (XII.17.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Mérnöki Kar Műszaki
Intézetének 2020. március 1. napjától tervezett szervezeti átalakítását és az újonnan létrejövő két
intézet elnevezését:
 GÉPÉSZETI INTÉZET

1

 MECHATRONIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI INTÉZET
Mérnöki Kar Tanácsának 26/2020/2021 (XII.17.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Folyamatmérnöki
Intézet elnevezésének - 2021. március 1. napjától tervezett - alábbi elnevezésre történő
megváltoztatását:
 BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰSZAKI INTÉZETE
Mérnöki Kar Tanácsának 27/2020/2021 (XII.17.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett támogatta az Ökonómiai és
Vidékfejlesztési Intézet elnevezésének - 2021. március 1. napjától tervezett - alábbi elnevezésre
történő megváltoztatását:
 MÉRNÖKI MENEDZSMENT ÉS ÖKONÓMIAI INTÉZET
Egyebek:
Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktetási és általános dékánhelyettes
Az órarend elő van készítve a 2020/21. tanév II. félévére. A nappalis órarendben az elméleti és
gyakorlati oktatás különböző napokra illetve napszakokra különül el, oly módon, hogy egy
esetleges hibrid oktatás mellett is kivitelezhető legyen a hallgatók számára a bejárás.
A levelező órarendben pedig a félév első heteiben csak előadások, márciustól már a gyakorlatok
is megjelennek, reményeink szerint személyes jelenlétes formában.
Dr. habil. Gál József nemzetközi dékánhelyettes
A rövidtávú nemzetközi mobilitások nem támogatottak /az 1 hetes sem/.
A legalább 1 hónap vagy hosszabb kimenő mobilitások a hallgatóknak engedélyezettek, de nem
nagyon érdemes tervezni.
A beutazók esetében a legalább 1 hónapos mobiltások nincsenek megtiltva, ha megvan a vízum. A
beutazók esetében a sok bizonytalanság miatt szükség esetén távolsági oktatással rugalmasan kell
kezelni a helyzetet.
Prof. Dr. Véha Antal intézetvezető
A „C” épületben lezárultak a kivitelezési munkálatok, az új hibrid oktató terem elkészült.
Babarciné Zelenka Edit pénzügyi ellenjegyző
Január elején az intézeti igényeket össze kell írni, mert január végére el kell készíteni a
költségvetést.
Tájékoztatásul elmondta, hogy 2020-ban a fertőtlenítőszerek és az egyéb tisztító eszközök
eredményeztek plusz kiadásokat.

Dr. Bíró István elnök a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
jegyzőkönyvvezető
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