Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2018. május 2-án, 09.45 órakor megtartotta, a 2017/2018 tanév
sorrendben a 7., ezen belül a 7. 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 Discipuli pro Universitate egyetemi kitüntető cím
adományozására Vágó Orsolya végzős Élelmiszerbiztonsági és minőségi
mérnök MSc. szakos hallgató részére
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István
Kiss Sándor HÖK elnök
2. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 58/2017/2018 (V. 02.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. Kalmárné Dr. Tóth Gabriella
vezesse.
Mérnöki Kar Tanácsának 59/2017/2018 (V. 02.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag támogatta, hogy az ülésen lebonyolítandó titkos szavazások Szavazatszedő és Számláló
Bizottságának elnöki tisztségét Dr. Szabó P. Balázs főiskolai docens töltse be, tagjai pedig Lehotainé
Szabó Andrea és Borgula Viktor hallgató legyenek.
Mérnöki Kar Tanácsának 60/2017/2018 (V. 02.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a
2018. május 2-i ülés napirendjét.

Mérnöki Kar Tanácsának 61/2017/18 (V.02.) KT sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést és Kiss Sándor HÖK elnök szóbeli
előterjesztését megtárgyalva titkos szavazással hozott 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
támogatja Vágó Orsolya korábbi HÖK elnök részére az SZTE Kitüntetéseiről és kitüntető
címeiről szóló szabályzat 6.§ szerinti Discipuli pro Universitate Díj egyetemi kitüntetést.
Egyebek:
Dr. habil. Bíró István dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy április 14-én szombaton
megrendezett „A jövő mérnökeiért” elnevezésű focikupa eredményéről, melyen a Mérnöki
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Kar csapata a csoportmérkőzéseken és az elődöntőben egyetlen döntetlen eredményt
leszámítva minden mérkőzést megnyert, majd döntőben a 2. helyen végzett a BME csapata
mögött.
Kiss Sándor HÖK elnök elmondta, hogy nagyon jó élmény volt a focitornán való részvétel.
Az esemény sportértékén túl további hozadékként el mondható, hogy a BME és a Miskolci
Egyetem csapattagjaival azóta is tartják a kapcsolatot a szegedi csapat tagjai.
Dr. Gál József dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy a 2018. május 7-i héten
nemzetközi hét lesz a Mérnöki Karon, ugyanis CEEPUS program keretében 7 oktató és 5
hallgató érkezik Karunkra Albániából, Romániából, Koszovóból és Lengyelországból.
Amennyiben valami előre nem látható esemény miatt szükségessé válik, megkéri a
kollégákat, hogy legyenek kedvesek az órákon lehetőséget biztosítani az oktatóknak a
bemutatkozásukra, illetve a tudományos előadásaik megtartására.
Dr. habil. Bíró István dékán a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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