Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2017. augusztus 31-én, 08.00 órakor megtartotta, a 2016/2017
tanév sorrendben az 11., ezen belül a 10. rendes ülését.
A Tanácsülésen a 15 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 12
fő volt jelen, a 13. tanácstag a napirend elfogadása előtt érkezett.

A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. Az ülés napirendje: A 4-69/2017. szám alatt - a Nemzeti Közigazgatási Intézet
közszolgálati állásportálján az SZTE MK Műszaki Intézetébe meghirdetetett főiskolai docensi munkakör betöltésére kiírt - pályázati felhívásra pályázatot benyújtó
Dr. Simon János pályázatának véleményezése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. habil. Bíró István dékán
A pályázati anyag a Dékáni Hivatalban 2017. július 24. óta megtekinthető, melyre a
tanácsülésig továbbra is van lehetőség.
2.

Javaslat a Tudományos Diákköri Bizottság elnöki tisztségének betöltésére
Javasolt személy: Dr. Zsótér Brigitta főiskolai docens
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bíró István dékán
Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna oktatási és általános dékánhelyettes

3. Javaslat a 7/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozat megsemmisítésére, tekintettel
arra, hogy a tanulmányaikat a 2017/18. tanévben megkezdő hallgatók tekintetében a
20/2016/2017. (XII.13.) KT sz. határozat állapítja meg a fizetendő önköltség összegét,
a tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók esetében pedig az emelés mértéke
meghaladja a vonatkozó jogszabályok szerint alkalmazandó 2016. évi fogyasztóiárindex alapján emelhető mértéket
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna
oktatási és általános dékánhelyettes
Kalmárné Tóth Gabriella hivatalvezető
4. Egyebek
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A Tanács az alábbi határozatokat hozta:

HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 99/2016/2017 (VIII.31.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadta a 2017. augusztus 31-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 100/2016/2017 (VIII.31.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Dr. Panyor Ágota egyetemi docens és
Tóthné Dr. Pölös Anna kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 101/2016/2017 (VIII.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az elnök javaslatára nyílt szavazással hozott 13 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megválasztotta a titkos szavazások során
közreműködő szavazatszedő és számláló bizottság elnökét, Dr. Sárosi József főiskolai
docenst, és tagjait Dr. Szabó P. Balázs főiskolai docenst és Vágó Orsolya HÖK elnököt.
Mérnöki Kar Tanácsának 102/2016/17. (VIII. 31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa a pályázati anyag, a Bíráló Bizottság véleményének
figyelembevételével - titkos szavazással hozott 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
egyhangúlag támogatja Dr. Simon János mb. fősikolai docens pályázatát a 4-69/2017.
számon meghirdetett főiskolai docens munkakör betöltésére - határozatlan időtartamra,
teljes munkaidőben /heti 40 óra/ - az SZTE Mérnöki Kar Műszaki Intézetébe 2017.
szeptember 1-től.
A Tanács ezen véleményét - pozitív elbírálás kérésével a Szegedi Tudományegyetem
Rektorához felterjeszti.
Mérnöki Kar Tanácsának 103/2016/2017 (VIII.31.) KT. sz. határozata
A Kar Tanácsa a szóbeli előterjesztést, és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva titkos
szavazással hozott 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a Mérnöki
Kar Tudományos Diákköri Bizottság elnöki tisztségének betöltésére Dr. Zsótér Brigitta főiskolai
docenst.

Mérnöki Kar Tanácsának 104/2016/2017 (VIII.31.) KT. sz. határozata
A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva, nyílt
szavazással hozott 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
támogatta a 7/2016/2017 (X.11.) KT. sz. határozat megsemmisítésére tett javaslatot,
tekintettel arra, hogy a tanulmányaikat a 2017/18. tanévben megkezdő hallgatók tekintetében a vonatkozó jogszabályok időközben történt módosítása következtében - a 20/2016/2017.
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(XII.13.) KT sz. határozat állapítja meg a fizetendő önköltség összegét. Mivel a
tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók esetében az emelés mértéke meghaladta volna
a vonatkozó jogszabályok szerint alkalmazandó 2016. évi fogyasztói-árindex alapján
emelhető mértéket, a tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók részére az előző
években meghatározott mértékben került mind kihirdetésre, mind kivetésre az önköltség
illetve a költségtérítés összege. A jelen határozattal megsemmisített 7/2016/17 (XI.11.) KT.
sz. határozat, így nem került alkalmazásra, jogsértés nem történt.

Egyebek:
Dr. Gál József bejelentette, hogy a dékáni vezetés felélesztette a Kiváló Együttműködő
Partner kitüntető címet, melyet a dékán saját hatáskörben adományozhat mind
magánszemélynek, mind vállalati, intézményi partnereknek. A szeptember 1-jei tanévnyitón
átadásra fog kerülni a Temesvári Egyetem részére és a Temesvári Egyetem két professzora
részére a kitüntető címet
Dr. habil. Bíró István felhívta a tanácstagok figyelmét az összoktatói értekezletre és a
szeptember 1-jén 11.00 órakor kezdődő tanévnyitóra.
Dr. habil. Bíró István dékán a tanácsülést bezárta.

Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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