Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2018. december 11-én, 14.00 órakor megtartotta, a 2018/2019. tanév
sorrendben a 3., ezen belül a 3. rendes ülését.
A Műszaki Intézetben történt Kari Tanács időközi választás következtében új szavazati jogú tagként
Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna képviseli a Műszaki intézet vezető oktatóit/kutatóit, póttagja Péter
Szabó István, így a Kari Tanács létszáma ténylegesen is 16 főre emelkedett.
A Tanácsülésen a16 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 16 fő volt
jelen.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:

1. Oktatási együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása a
mechatronikai mérnök mesterképzési szakra vonatkozóan az SZTE TTIK-val
Egyúttal a korábban elfogadott 14/208/2019. (X.24.) KT sz. határozat
megsemmisítése
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási és általános
dákánhelyettes
2. Dékáni beszámoló a Kar 2017. évi működéséről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
Kalmárné Tóth Gabriella hivatalvezető
3. A kooperatív képzésbe bevonni tervezett Mechatronikai mérnök, Műszaki
menedzser, Élelmiszermérnök, Mezőgazdasági ás élelmiszeripari gépészmérnök
alapképzési szakok vállalati képzési tanterveinek elfogadása
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán, Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna
oktatási és általános dékán-helyettes
4. egyebek
A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 16/2018/2019 (XII. 11.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. Szabó P. Balázs főiskolai docens és
Laurinyecz Nóra hallgató kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 17/2018/2019 (XII. 11.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta a 2018. 12. 11-i ülés napirendjét.
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Mérnöki Kar Tanácsának 18/2018/19 (XII.11.) KT sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 16 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag támogatja a korábban elfogadott 14/208/2019. (X.24.)
KT sz. határozat megsemmisítését, melyet a Természettudományi és Informatikai Karral kötendő
oktatási együttműködés tárgyában hozott a Mérnöki Kar által indítandó Mechatronikai mérnök
MSc. szak tantárgyfelelősi és oktatási feladatainak ellátása érdekében.
Mérnöki Kar Tanácsának 19/2018/19 (XII.11.) KT sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 15 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás szavazattal támogatja az oktatási együttműködési
megállapodás megkötését a Természettudományi és Informatikai Karral a Mérnöki Kar által
indítandó Mechatronikai mérnök MSc. szak tantárgyfelelősi és oktatási feldatainak ellátására az
alábbiak szerint:
Szak megnevezése
Mechatronikai
mérnök

Tantárgy
Differenciál egyenletek
(30 óra /félév előadás
és
30óra/félév
gyakorlat/
4 kredit/ 1. szemeszter)

Mechatronikai
mérnök

Anyagtudomány
(30 óra /félév előadás
és
30óra/félév
gyakorlat/
4 kredit/ 1. szemeszter)

Mechatronikai
mérnök

Mechatronikai
mérnök

Mechatronikai
mérnök

Tantárgyfelelős
Dr.
Röst
Gergely
egyetemi
docens
(SZTE TTIK Bolyai
Intézet Alkalmazott és
Numerikus
Matematika Tanszék)

Dr.
Kevei
Péter
egyetemi
docens
(SZTE TTIK Bolyai
Intézet Sztochasztika
Tanszék)

Tantárgy oktatója
Dr. Leeuwen- Polner
Mónika
adjunktus
100% (SZTE TTIK
Bolyai
Intézet
Alkalmazott
és
Numerikus
Matematika Tanszék)
Dr.
Sápi
András
adjunktus
100%
(SZTE TTIK Kémiai
Intézet Alkalmazott és
Környezetkémiai
Tanszék)
Dr. Fabulya Zoltán
főiskolai
docens
(SZTE Mérnöki Kar
Ökonómiai
és
Vidékfejlesztési
Intézet)
Részvétel aránya: 5050 %
Hovorkáné
Dr.
Horváth
Mária
Zsuzsanna
100%
(SZTE Mérnöki Kar
Műszaki Intézet)

Prof. Dr. Kató Zoltán
egyetemi tanár (SZTE
TTIK
Informatikai
Intézet)

Prof. Dr. Kató Zoltán
egyetemi tanár 100%
(SZTE
TTIK
Informatikai Intézet)

Dr.
Sápi
András
adjunktus
(SZTE
TTIK Kémiai Intézet
Alkalmazott
és
Környezetkémiai
Tanszék)
Programozás II.
: Dr. Alexin Zoltán
(30 óra /félév előadás adjunktus
(SZTE
és
15
óra/félév TTIK
Informatikai
gyakorlat/ 3 kredit/1. Intézet)
félév

Valószínűség számítás
és
matematikai
statisztika (30 óra
/félév
előadás
és
30óra/félév gyakorlat/
3 kredit/1. félév
Ipari képfeldolgozás
(30 óra /félév előadás
és
30óra/félév
gyakorlat/ 4 kredit/2.
félév

A Tanács ezen véleményét - pozitív elbírálás kérésével a Szegedi Tudományegyetem Szenátusához
felterjeszti.
Mérnöki Kar Tanácsának 20/2018/19 (XII.11.) KT sz. határozata
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A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést megtárgyalva nyílt szavazással hozott 16 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadja a Dr. Bíró István dékán beszámolóját a
Mérnöki Kar 2017. évi működéséről.
Mérnöki Kar Tanácsának 21/2018/19 (XII.11.) KT sz. határozata
A Kari Tanács az írásbeli előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva nyílt szavazással
hozott 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a mechatronikai mérnök.,
Műszaki menedzser, az élelmiszermérnök és a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
alapképzési szakok kooperatív képzési vállalati tantervét.

Egyebek:
Prof. Dr. Rajkó Róbert egyetemi tanár, tanácstag Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna dékánhelyettes
oktatókhoz írt azon e-mailjére reagálva, melyben arra kérte az oktatókat, hogy a pót ZH előtt elegendő
időt biztosítsanak a hallgatóknak a felkészülésre, elmondta, hogy nincs a TVSZ-ben szabályozva,
hogy a pót ZH előtt mennyi idővel kell a ZH eredményeket kihirdetni. Arra vonatkozóan pedig, hogy
TVSZ előírása szerint a vizsgaidőszakban heti egy vizsganapot kell meghirdetni minden tantárgyból
azt javasolta, hogy a TVSZ-t e tekintetben módosítani kellene, mivel az oktatóknak csak ebben az
időszakban van lehetőségük tanulmányi útra menni.
Magyarázatot kért továbbá arra, hogy a kari dolgozók körében miért nem került kihirdetésre 4/2018.
(IX. 10.) sz. a Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kiválósági Központ ügyrendjéről szóló
rektori-kancellári együttes utasítás. Elmondta, hogy személy szerint őt nagyon hátrányosan érintette az
információ hiánya, mert így kutatási lehetőségektől esett el.
Kalmárné Tóth Gabriella hivatalvezető utánanézett a szóban forgó utasítás beérkezésének és
beismerte, hogy valóban ő mulasztotta el továbbítani az utasítást, melyre vonatkozóan elnézést kér
minden kollégától.

Dr. habil. Bíró István dékán a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
dékáni hivatalvezető
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