Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2016. december 6-án, 09.00 órakor megtartotta, a 2016/2017
tanév sorrendben a 3., ezen belül az 3. rendes ülését.
A Tanácsülésen a 15 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 15
fő volt jelen.

A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. Dékáni beszámoló a Kar 2015. évi működéséről
írásbeli előterjesztés
előterjesztő: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán
2. A 2013. október 22-én Kari Tanács által megválasztott záróvizsga bizottsági
elnökök listájának kiegészítése a GVA, VM és az ÉM szakokon
3. Egyebek
A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 13/2016/2017 (XII.06.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta a 2016. december 6-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 14/2016/2017 (XII.06.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. László Zsuzsanna egyetemi docens és
Kávási Noémi hallgató átolvasás után kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 15/2016/2017 (XII.06.) 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 Kar 2015.
évi működéséről szóló dékáni beszámolót.
Mérnöki Kar Tanácsának 16/2016/2017 (XII.06.) 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 Kar
Élelmiszermérnök BSc. és MSc. szakok alábbi záróvizsga bizottsági elnökeit. Jelen
határozatával a Mérnöki Kar Tanácsának 16/2013/14. (X.22.) KT. sz. határozatában foglalt
elnökök névsorát kiegészítette.
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Név
Prof.Dr. Kovács Béla
Bóna Lajos
Dr. Friedrich László
Béres István

Beosztás
intézetvezető, egyetemi tanár
ügyvezető igazgató
egyetmi docens
termelési igazgató

Munkahely
DE AGK
Gabonakutató Nonprofit Kft.
SZIE ÉTK
SOLE MIZO Zrt. Szeged

Mérnöki Kar Tanácsának 17/2016/2017 (XII.06.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Gazdasági és
Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc., Vidékfejlesztési Agrármérnök MSc.
szakok alábbi záróvizsga bizottsági elnökeit. Jelen határozatával a Mérnöki Kar Tanácsának
18/2013/14. (X.22.) KT. sz. határozatában foglalt elnökök névsorát kiegészítette.

Név

Beosztás

Munkahely

Dr. Kristó István

képzési referns
ügyvezető, címz. főisk.
Doc.

Nemzeti Agrárkamara

Dr. Lamper Lászó

SILATRANS Kft. Szeged

Egyebek:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán ismertette, hogy az EFOP 3.4.3-16 Felsőoktatási
intézményi fejlesztések, a felsőoktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása
érdekében elnevezésű pályázat keretében ingatlan felújításra és oktatási infrastruktúra
fejlesztésre is pályázott a Kar, felhívta továbbá a Kari Tanács tagjainak figyelmét, hogy az
EFOP 4.2.1. pályázat keretében az infrastruktúra fejlesztés keretében eszközpótlásra lehet
majd pályázni. Ennek érdekében az intézeteknek A/B/C terveket kell készíteni az
eszközbeszerzésre az elavult eszközök pótlásától a fejlesztésekig. Az eszközök beszerzésére
vonatkozóan partnereket kell keresni és ún. indikatív árajánlatokat is be kell szerezni.
Tekintettel arra, hogy minden programelemhez kell majd az EUROPASS CV, a kollégáknak
elő kell készülniük az önéletrajzaik aktualizálásával.
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.
2017. január 24.
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A levelező tagozatos és az MSc-s hallgatók záróvizsgái kerülnek megrendezésre.
2017. február 3. délelőtt mérnökavató ünnepség lesz a TIK-ben.
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán a tanácsülést bezárta.
Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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