Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2019. november 26-án, 13.30 órakor megtartotta, a 2019/2020.
tanév sorrendben a 3., ezen belül a 3. rendes ülését.
A Tanácsülésen a 16 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 12
fő volt jelen, majd további egy fő tanácstag érkezett az 1. napirendi pont megtárgyalásakor.
A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgatók köszöntése

2.

Javaslat a Mérnöki Karon akkreditált Mechatronikai mérnök
mesterképzési szak duális képzési vállalati tantervének elfogadására.
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Dr. Bíró István dékán
Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási és általános
dékánhelyettes

3.

Dékáni beszámoló a Mérnöki Kar 2018. évi működéséről
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Dr. Bíró István dékán

4.

Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:

HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 6/2019/2020 (XI.26.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Sárosi József egyetemi docens
és Pepó Richárd Győző hallgató kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 7/2019/2020 (XI.26.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára nyílt szavazással hozott 12 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2019. november 26-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 8/2019/2020 (XI.26.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva
13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Mérnöki
Karon akkreditált Mechatronikai mérnök mesterképzési szak duális képzési formában történő
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indítását 2019/20-es tanév II. félévétől, elfogadva egyidejűleg a szak duális képzési vállalati
tantervét.
A Tanács ezen véleményét - pozitív elbírálás kérésével a Szegedi Tudományegyetem
Szenátusához felterjeszti.
Felelős: Dr. Bíró István egyetemi docens, dékán
Határidő: azonnal
Mérnöki Kar Tanácsának 9/2019/2020 (XI.26.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az írásbeli előterjesztést és a szóban feltett kérdéseket megtárgyalva nyílt
szavazással hozott 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadja Dr. Bíró István
dékán beszámolóját a Mérnöki Kar 2018. évi működéséről.

Egyebek:
Forgács Endre mesteroktató a Műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök szakirányú
továbbképzés kapcsán elmondta, hogy volt hallgatóink széles körben hasznosíthatónak érzik
az itt megszerzett tudást, jó szívvel ajánlják a szakmérnöki képzést minden érdeklődőnek.
Dr. habil. Bíró István dékán a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
dékáni hivatalvezető
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