Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2016. október 11-én, 08.30 órakor megtartotta, a 2016/2017
tanév sorrendben a 1., ezen belül az 1. rendes ülését.
A Tanácsülésen a 15 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 14
fő volt jelen.
Dr. habil. Gál József intézetvezető urat Dr. Zsótér Brigitta főiskolai docens helyettesítette
szavazati joggal.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. A Kari Tanács 2016/17. I. félévi munkaterve
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Dr. Kalmárné dr. Tóth Gabriella dékáni hivatalvezető
2. A Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgatók köszöntése, az oklevelek átadása
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Dr. Panyor Ágota oktatási dékánhelyettes
3. Gazdasági beszámoló a Kar 2015. évi működéséről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Iván Ildikó gazdasági ügyintéző
4. A Mérnöki Kar 2016. évi költségvetési keretének karon belüli felosztása
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Iván Ildikó gazdasági ügyintéző
5. Beszámoló a Kollégium 2015.évi működéséről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Varga Zoltán igazgató
6. A hallgatók által a 2017/18. tanévtől fizetendő költségtérítés önköltség összegének
meghatározása
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Dr. Panyor Ágota oktatási dékán-helyettes
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7. Szakmai gyakorlat szabályzat módosítása, kiegészítése, különös tekintettel a
külföldön teljesített szakmai gyakorlatok szabályozására
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
Kalmárné Tóth Gabriella hivatalvezető

8. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 1/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta a 2016. október 11-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 2/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Prof. Dr. Véha Antal intézetvezető úr és
Nagy Karolina hallgató átolvasás után kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 3/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Mérnöki Kar
Tanácsának 2016/17. tanév I. félévi munkatervét
Átadásra kerültek a Köztársasági Ösztöndíj Oklevelek
Díjazottak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mihalkó József élelmiszermérnök BSc
Balla Zsófia okleveles élelmiszermérnök MSc
Kis Evelyn műszaki menedzser BSc
Förgeteg Nikolett műszaki menedzser BSc
Nagy Anikó informatikai szakigazgatási agrármérnök BSC
Wenner-Várkonyi Kristóf élelmiszermérnök BSc
Halász Enikő élelmiszermérnök BSc

Mérnöki Kar Tanácsának 4/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta a Mérnöki Kar 2015.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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Mérnöki Kar Tanácsának 5/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Mérnöki kar 2016.
évi költségvetési keretének Karon belüli felosztását.
Mérnöki Kar Tanácsának 6/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Mérnöki Kar
Kollégiumának 2015. évi működéséről szóló beszámolót.
Mérnöki Kar Tanácsának 7/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Mérnöki Kar
hallgatói által a 2017/18. tanévtől fizetendő önköltség/ költségtérítés mértékét.
Mérnöki Kar Tanácsának 8/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva, a
Szabályzat Előkészítő és Megfelelőségi Bizottság egyes módosító javaslatait, valamint az
ülésen megtárgyalt módosító javaslatok egy részét elfogadva 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Mérnöki Kar agrárképzési
területhez tartozó alapképzési szakjainak szakmai gyakorlati képzésére vonatkozó szabályzat
módosítását illetve a külföldön teljesített szakmai gyakorlatokra vonatkozó kiegészítő
rendelkezéseket.
Egyebek:
Kalmárné Tóth Gabriella hivatalvezető ismertette a levelezős óradíjak, valamint a
megbízási szerződések finanszírozásának forrásait, valamint azt, hogy a levelezős óradíjak a
2016/17. tanévtől félévente kerülnek kifizetésre.
Hamarosan jogerőre emelkedik a Ianua in Mundum Alapítvány változásbejegyzési
eljárásában hozott törvényszéki végzés. Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Németh István a
Szegedi Városkép és Piac ügyvezető igazgatója, tagjai: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor
dékán és Dr. Kristó István a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei
Igazgatóságának szakképzési referense. Az alapítvány egyelőre nem közhasznú.
Az alapítvány működőképességének helyreállításával ismételten megnyílik a lehetőség a
hallgatók és fiatal oktatók nyelvtanulását segítő külföldi tanulmányi utak támogatására. A
támogatásban pályázat útján lehet részesülni, melyet a Kuratórium jogosult elbírálni.
„Az alapítvány célja:
a) a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar hallgatói és fiatal oktatói, továbbá a szakterületi
gyakorlatban dolgozó szakemberek idegen nyelvi tudásának fejlesztése;
b) az a) pontban megjelölt személyek hazai és nemzetközi, valamint a külföldi vendégoktatók
és hallgatók magyarországi tapasztalatszerzési lehetőségeinek támogatása;
c) az élelmiszeripari vállalatok idegennyelvtudással, vállalkozó-menedzseri szemlélettel és
megalapozott mérnöki tudással rendelkező szakemberigényét figyelembe véve, az ilyen
irányú képzés támogatása, különös tekintettel a hallgatók külföldön eltölthető szakmai
gyakorlatára, valamint a külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételi
lehetőség megteremtésére;
d) az európai integrációt és együttműködést elősegítő hallgatói-oktatói cserék és egyéb
szakember-kapcsolatok továbbfejlesztésének támogatása.” /Alapító okirat/
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Prof. Dr. Hodúr Cecília dékánhelyettes tájékoztatta a Tanács tagjait az 1956-os forradalom
60. évfordulója alkalmából október 16-án tartandó egyetemi ünnepségről.
Az egyetemi polgárok részvételéhez előzetes regisztráció szükséges.
Dr. Bíró István intézetvezető tájékoztatta a Tanácsot, hogy a MAB támogatta Kar
Gépészmérnök mesterképzési szak szakindítására vonatkozó kérelmét, mely a 2017/18. tanév
I. félévében indul.
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán a tanácsülést bezárta.
Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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