Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2021. január 12-én, 15.00 órakor megtartotta, a 2020/2021. tanév
sorrendben a 4., ezen belül a 4. 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 15 fő
volt jelen.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. A 4-71/2020. sz., megjelentett egyetemi docensi pályázati felhívásra pályázatot benyújtó
Dr. habil. Füle Miklós mb. egyetemi docens pályázatának véleményezése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
A pályázat továbbra is megtekinthető a Dékáni Hivatalban

2. A 4-105/2020 sz. számon megjelentett intézetvezetői pályázati felhívásra pályázatot
benyújtó Dr. Szabó P. Balázs főiskolai docens pályázatának véleményezése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
A pályázat továbbra is megtekinthető a Dékáni Hivatalban

3. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 28/2020/2021 (I.12.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára nyílt szavazással hozott 15 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2021. január 12-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 29/2020/2021 (I.12.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. Kertész Szabolcs egyetemi
docens és Kiss Sándor HÖK elnök kézjegyével hitelesítse
Mérnöki Kar Tanácsának 30/2020/2021 (I.12.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács a Kar Műszaki Intézetébe - a 4-71/2020. sz. pályázati felhívással - meghirdetett
egyetemi docensi munkakörre pályázó, Dr. habil. Füle Miklós megbízott egyetemi docens
által benyújtott pályázat bíráló bizottsági véleményének ismertetése, és a pályázó személyes
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alkalmasságának megvitatása után titkos szavazással leadott 14 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül 1 tartózkodás szavazattal támogatja Dr. habil. Füle Miklós egyetemi docensi
kinevezését 2021. február 1. napjától.
Mérnöki Kar Tanácsának 31/2020/2021 (I.12.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács a Kar Élelmiszermérnöki Intézetébe - a 4-105/2020. sz. pályázati felhívással meghirdetett intézetvezetői beosztásra pályázó, Dr. Szabó P. Balázs főiskolai docens által
benyújtott pályázat bíráló bizottsági véleményének ismertetése, és a pályázó személyes
alkalmasságának megvitatása után titkos szavazással leadott 15 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja Dr. Szabó P. Balázs intézetvezetői beosztásra
történő megbízását 2021 február 8-tól 2024. június 30. napjáig.
Egyebek:
Dr.Bíró István dékán gartulál Dr. Szabó P. Balázsnak az intézeti tanácsi és kari tanácsi
egyhangú támogatáshoz.
Elmondta, hogy a szakdolgozatok titkosítására vonatkozó szabályzat szigorítását követően
még több dolgozat esetében kezdeményezték a titkosítást. A szakdolgozatvédéseken viszont
az is kiderült, hogy ezek a dolgozatok általában sokkal színvonalasabbak is, mint a többi
szakdolgozat.

Ismertette az alapítványi modellváltás lehetőségét, melytől a működés egyszerűsödését,
hatékonyságának növekedését, rugalmasságát lehet remélni.
Diplomaátadó ünnepséget a hagyományos formában ebben a félévben sem tudunk tartani,
viszont készülünk egy hasonló virtuális diplomaosztóra, mint, amit tavaly júniusban
megtettünk.

Dr. Bíró István elnök a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
jegyzőkönyvvezető
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