Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2016. november 8-án, 08.30 órakor megtartotta, a 2016/2017
tanév sorrendben a 2., ezen belül az 2. rendes ülését.
A Tanácsülésen a 15 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 15
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 2017/18. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók által fizetendő képzési
önköltségek összegének meghatározása a felsőoktatási intézmények képzési,
tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló
50/2008. évi kormányrendelet tervezett módosítása alapján
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Panyor Ágota oktatási dékán-helyettes
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán

2. Javaslat a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és
kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről
és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.)
EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 3. és 4. sz.
mellékletének rendelkezései alapján a Mérnöki Karon akkreditált valamennyi
alap és mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményének módosítására
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Panyor Ágota oktatási dékán-helyettes

3. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 9/2016/2017 (XI.08.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta a 2016. november 8-i ülés napirendjét.
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Mérnöki Kar Tanácsának 10/2016/2017 (XI.08.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Solticzky József tudományos munkatárs úr
és Vágó Orsolya hallgató átolvasás után kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 11/2016/2017 (XI.08.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 11 igen
szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a Mérnöki Karon a 2017/18.
tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók által fizetendő képzési önköltségek összegét a
felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő
finanszírozásáról szóló 50/2008. évi kormányrendelet tervezett módosításában foglaltak
alapján.
Mérnöki Kar Tanácsának 12/2016/2017 (XI.08.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Mérnöki Karon
akkreditált valamennyi alap és mesterképzési szak tantervének legkésőbb 2017. április 30-ig
történő módosítását a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és
kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 3. és 4. sz. mellékletében foglaltaknak
megfelelően, azzal a megkötéssel, hogy a Mérnöki Kar dékánja a Szegedi Tudományegyetem
rektora útján módosító javaslatot tesz arra, hogy az Élelmiszermérnök BSc. szak képzési és
kimeneti követelményében szakmai gyakorlatként meghatározott 15 hetes időtartam - a többi
agrárképzési területhez tartozó szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott
időtartamnak megfelelően - 12-15 hét időtartamra módosuljon.

Egyebek:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán felhívta a figyelmet a november 12-én tartandó
Egyetem Napja Ünnepségre. Kéri, hogy a kollégák, különösen a professzor kollégák minél
nagyobb számban vegyenek részt az ünnepségen.
Ismertette továbbá, hogy a 2016. november 16-ára, a kari TDK napjára félnapos dékáni
szünetet rendelt el 12:00-tól.
Dr. Panyor Ágota oktatási dékánhelyettes ismertette a Kari tanács tagjaival a záróvizsgák
időpontjait:
2016. december 13-14.
Az agrár képzési területen tanuló nappali tagozatos hallgatók záróvizsgái lesznek, ugyanis
olyan nagy számban jelentkeztek hallgatók, hogy két záróvizsganap szükséges. Azokat a
záróvizsga elnököket, akiket még nem szavazott meg a Kari Tanács a decemberi ülésre
terjeszti elő a vezetőség.
2017. január 04.
A műszaki képzési területhez tartozó szakok vizsgái lesznek, erre elegendő lesz egy nap.
A hallgatók, így időben megkapják diplomájukat 2017. január 11-ig, amíg felvi.hu
rendszerébe fel kell tölteniük a továbbtanuláshoz szükséges dokumentumokat.
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2017. január 24-25.
A levelező tagozatos és az MSc-s hallgatók záróvizsgái kerülnek megrendezésre.
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán a tanácsülést bezárta.
Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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