Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2018. április 6-án, 08.00 órakor megtartotta, a 2017/2018 tanév
sorrendben a 6., ezen belül a 6. rendes ülését.
A Tanácsülésen a jelenleg 14 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 12
fő volt jelen.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:

1. Javaslat Logisztikai mérnök alapképzési szak indítására
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István
2. Oktatási együttműködési megállapodás megkötése az SZTE ÁJTK-val a
Mérnöki Kar által indítandó Logisztikai mérnök alapszak
vonatkozásában
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István
Kalmárné Tóth Gabriella dékáni hivatalvezető
3. Oktatási együttműködési megállapodás megkötése az SZTE TTIK-val a
Mérnöki Kar által indítandó Logisztikai mérnök alapszak
vonatkozásában
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István
Kalmárné Tóth Gabriella dékáni hivatalvezető
4. Oktatási együttműködési megállapodás megkötése az SZTE MGK-val a
Mezőgazdasági Kar által indítandó Kertészmérnök alapszak
vonatkozásában
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István
Kalmárné Tóth Gabriella dékáni hivatalvezető

5. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 52/2017/2018 (IV. 06.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr.Panyor Ágota főiskolai docens és
Borgula Viktor hallgató kézjegyével hitelesítse.

1

Mérnöki Kar Tanácsának 53/2017/2018 (IV. 06.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a
2018. április 6-i ülés napirendjét.

Mérnöki Kar Tanácsának 54/2017/18 (IV.06.) KT sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa nyílt szavazással hozott 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
támogatja a Logisztikai mérnök alapképzési szak indítását a 2019/2020. tanévtől a Mérnöki
Karon.
Mérnöki Kar Tanácsának 55/2017/18 (IV.06.) KT sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa nyílt szavazással hozott 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
támogatja az oktatási együttműködési megállapodás megkötését az SZTE Állam-és
Jogtudományi Karával a Mérnöki Kar által indítandó Logisztikai mérnök alapképzési szak
vonatkozásában.
Mérnöki Kar Tanácsának 56/2017/18 (IV.06.) KT sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa nyílt szavazással hozott 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
támogatja az oktatási együttműködési megállapodás megkötését az SZTE
Természettudományi és Informatikai Karral a Mérnöki Kar által indítandó Logisztikai
mérnök alapképzési szak vonatkozásában.
Mérnöki Kar Tanácsának 57/2017/18 (IV.06.) KT sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa nyílt szavazással hozott 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
támogatja az oktatási együttműködési megállapodás megkötését az SZTE Mezőgazdasági
Karral a Mezőgazdasági Kar által indítandó Kertészmérnök alapképzési szak
vonatkozásában.
Egyebek:
Kiss Sándor HÖK elnök ismertette a HÖK választás eredményét és a HÖK testület tagjait:







Kiss Sándor elnök
Laurinyecz Viktória általános alelnök
Tóth Attila gazdasági alelnök
Borgula Viktor KT tag
Pepó Richárd Győző KT tag
Mezei Csaba KT tag

Dr. habil. Bíró István dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy április 14-én szombaton kerül

megrendezésre a jövő mérnökeiért nevű focikupa, melyre az ország műszaki képzést folytató
karairól szerveztek csapatokat. Talán 14 csapat fogja majd összemérni itt a tudását, április 14én, és hát reményeink szerint nem rosszak a kilátások, nagyon komoly előképzettségű
futballisták vannak itt a rendszerben, majd szurkolunk.
Dr. Gál József dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy a CEEPUS hálózati
eredmények megszülettek, az eddigi pályázataink ismét támogatást nyertek, illetve egy új a
logisztikai alapszakhoz kapcsolódó ipari logisztikai pályázatba befogadásra kerültünk, itt
neves közép európai intézménnyel kerül a Kar kapcsolatba. Az egyik hálózatban, melynek
már több mint 10 éve tagjai vagyunk, pluszban 22 hallgató nyert támogatást, egy részük most
a jövő héten, keddtől péntekig a Varsói Élettudományi Egyetemen vesz részt egy szakmai
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programon, de ezt követően májusban és június elején további hallgatók vesznek részt
romániai ilyen típusú programon. Ezeket a szakmai napokat például a gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök hallgatók az úgynevezett kredit nélküli szakmai gyakorlat
kötelező programjuk részeként elszámolhatják.
Dr. Bíró István dékán tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy a Kar költségvetése formálódóban
van, kilátások egészen jónak ígérkeznek. Már az előző évi költségvetési hiányunk is eléggé
szolidra sikeredett, örvendetes módon, nagyon pozitívak a kilátások az ez évit tekintve.
Orosházi képzőhely indítására irányuló szándék továbbra is fennáll. Volt már erről szó
korábbi alkalommal. Azonban egy kicsit változott a formája, korábban közösségi felsőoktatási
képzési központként gondoltuk ezt a képzést megvalósítani, a jogi forma változott némileg,
mert a Kodolányi János Főiskolának 2017 óta Orosháza lett a székhelye, így ide már nem
lehet Közösségi Felsőoktatási Képzési központot létrehozni, ezért kihelyezett képzésként a
LINAMAR mint fő vállalat együttműködésével fogjuk ezt megtenni. Levelező tagozaton
folyik majd a képzés, vélhetően 19 szeptemberétől, gépészmérnök szakon Orosházán. Ez a
szándék megvan, nagyon komoly a támogatottság orosházi oldalról, város és a vállalatok
oldaláról, mi több egyre szélesedik az a vállalati kör, amely érdekelt ennek a képzésnek a
megvalósításában, már nem csak Orosháza és közvetlen vonzáskörzete, hanem már
távolabbról is érdeklődnek a képzés iránt.
Kiss Sándor HÖK elnök felveti, hogy a fejlesztés keretében a szemináriumi termekben lévő
számítógépparknak a cseréje is aktuális lenne, remélik, hogy erre is lesz forrás.
Dr. Bíró István dékán Teljesen jogosnak ítélte a felvetést. Elmondja, hogy nem a szándékkal
van gond, hanem a beszerzésekkel, amihez nem hogy az EMMI jóváhagyás kell, hanem
további Minisztériumok jóváhagyása is szükséges. Ez a probléma.
Így vetélt el tavaly egy komplett gépterem beszerzés. De a szándék megvan, maximálisan.
Dr. Kalmárné dr. Tóth Gabriella hivatalvezető tájékoztatja a Tanácsot, hogy van egy
kormányhatározat, miszerint 200 ezer forint fölött nem lehet informatikai eszközt beszerezni,
csak miniszterelnökségi engedéllyel.
Dr. Gál József dékánhelyettes hozzáteszi, hogy nem csak a számítógépek, hanem a
projektorok is rossz állapotban vannak, melyre még a pénzünk is meg van, a az EFOP
pályázatban is be lett tervezve a beszerzésük, és időben el is indította a Kar a beszerzéssel
kapcsolatos dokumentációt. Sajnos annak ellenére, hogy nem a mi hibánkból nem zajlott le a
beszerzés az előírt határidőben, büntetést kell fizetnünk, amiért nem költöttük el a pénzt.
Dr. habil. Bíró István dékán a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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