Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2022. március 07-én, 13.30 órakor megtartotta, a 2021/2022.
tanév, sorrendben a 5. rendes ülését. A Tanácsülés az SZTE GMF CooSpace felületén került
megtartásra.
A 22 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 19 fő volt jelen,
további 1 fő az ülés folyamán csatlakozott.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
Az ülés napirendje:
1. A Mérnöki Kar Gépészeti Intézetébe meghirdetett egyetemi tanári
munkakörre pályázó Dr. habil Bíró István pályázatának véleményezése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő:Dr. Horváth Zsuzsanna általános és oktatási dékán helyettes
A pályázati anyag egyeztetett időpontban megtekinthető a Dékáni Hivatalban.

2. A Mérnöki Kar Mechatronikai és Automatizálási Intézetébe meghirdetett
egyetemi tanári munkakörre pályázó Dr. habil Sárosi József pályázatának
véleményezése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. habil Bíró István dékán
A pályázati anyag egyeztetett időpontban megtekinthető a Dékáni Hivatalban.

3. Javaslat az Év Oktatója Elismerő Oklevél egyetemi kitüntetés adományozására
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Horváth Zsuzsanna általános és oktatási dékán helyettes
4. Javaslat a SZTE Mérnöki Kar Tanácsának 2021/2022. II. félévi munkatervére
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. habil Bíró István dékán

5. Egyebek
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Az ülésen a Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 33/2021/2022 (III.07.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára nyílt szavazással hozott 19 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2022. március 07-i ülés
napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 34/2021/2022 (III.07) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet babarciné
Zelenka Edit gazdálkodási referens és Kiss Sándor HÖK elnök kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 35/2021/2022 (III.07) KT. sz. határozata
A Kari Tanács a 4-132/2021. sz. pályázati felhívással a Kar Gépészeti Intézetébe meghirdetett
egyetemi tanár munkakört megpályázó Dr. habil Bíró István egyetemi docens által benyújtott
pályázat bíráló bizottsági véleményének, valamint a Mérnöki Kar Tudományos Bizottság
támogató határozatának ismertetése, és a pályázó személyes alkalmasságának megvitatása
után, titkos szavazással leadott 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
támogatja dr. habil Bíró István határozatlan időre szóló egyetemi tanári kinevezését
2022. szeptember 01. napjától
Mérnöki Kar Tanácsának 36/2021/2022 (III.07.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács a 4-133/2021. sz. pályázati felhívással a Kar Mechatronikai és Automatizálási
Intézetébe meghirdetett egyetemi tanár munkakört megpályázó, Dr. habil Sárosi József
egyetemi docens által benyújtott pályázat bíráló bizottsági véleményének, valamint a
Mérnöki Kar Tudományos Bizottság támogató határozatának ismertetése, és a pályázó
személyes alkalmasságának megvitatása után, titkos szavazással leadott 20 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag támogatja Dr. habil Sárosi József egyetemi docens
határozatlan időre szóló egyetemi tanári kinevezését 2022. szeptember 01. napjától
Mérnöki Kar Tanácsának 37/2021/2022 (III.07.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács megtárgyalta a SZTE Egyetemi Kitüntetésekről és Kitüntető Címekről szóló
Szabályzat 18.§-ban található, Az Év Oktatója Elismerő Oklevél kitüntetés adományozásának
Dr. habil Bíró István dékán, egyetemi docens részére szóló javaslatát, valamint meghallgattta
a SZTE MK Hallgatói Önkormányzatának előzetes – támogató- véleményének ismertetését és
titkos szavazással leadott 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
támogatja
Az Év Oktatója Elismerő Oklevél egyetemi kitüntetés adományzását Dr. habil Bíró
István dékán, egytemi docens részére.
Mérnöki Kar Tanácsának 38/2021/2022 (III.07.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács megtárgyalta és 20 igen, ellenszavazat nélkül elfogadta a SZTE Mérnöki
Kar Kari tanácsának 2021/2022. II. félévi munkatervét.
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Egyebek:
Tájékoztatás hangzott el a mszkviselés eltörlésével kapcsolatban megjelent rektori-kancellári
együttes utasításról, Ezután Kiss Kari HÖK elnök beszámolt a 2022. március 03-án megtarott
Tavaszkoszontő Bálról, melyet mind a hallgatók, mind a Dékán Úr megdicsértek, egy jól
szervezett, elegáns eseményként értékelték. Dékán úr is elmondta vélerményét a maszkviselés
eltörléséről, megígérte, ha lesznek további részletszabályok azt a kollégákkal ismertetni
fogják.
Dr. Bíró István elnök a tanácsülést bezárta.
Tóthné Pölös Anna s.k.
jegyzőkönyvvezető
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