A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsának
2008. június 25. napján 14.00 órakor a
Kari Tanácsteremben megtartott rendes ülésének
HATÁROZATAI
A Kari Tanács ülésén a 25 (Huszonöt) szavazati joggal rendelkező tagja közül 22 (Huszonkettő) fő
adhatott le érvényesen szavazatot, ebből 18 (Tizennyolc) személyesen és 4 (Négy) fő szavazat
leadására írásban felhatalmazott póttagként, a jelenléti ív szerint.
A Jelen határozatok a kibővített és a helyszínen elfogadott napirendnek megfelelő döntéseket
tartalmazzák.
I rész. Személyi ügyek
TTK 56/2008 (VI.25.) KT. sz. határozat (személyi határozat)
Előadó: Bizottság elnöke
Vélemény-nyilvánító szavazás 2008. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamú adjunktusi
kinevezésre kiírt nyilvános pályázatra érkezett pályázatokról (Kémiai Intézet, Dr. CSÓKA Balázs
PhD, Dr. SZÉCSÉNYI Aleksandar PhD.)
A Kari Tanács – titkos szavazással – rövid ismertetést követően, a véleményező bizottság elnökének
előterjesztését meghallgatva az alábbi arányokban biztosította támogatásáról Dr. CSÓKA Balázs PhD
pályázatát a Kémiai Intézet adjunktusi helyére 2008. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra.
Név
Igen
Nem Tartózkodás Nem töltötte ki
Dr. CSÓKA Balázs PhD
20
0
2
0
Dr. SZÉCSÉNYI Aleksandar PhD
0
11
2
9

TTK 57/2008 (VI.25.) KT. sz. határozat (személyi határozat)
Előadó: : Bizottság elnöke
Vélemény-nyilvánító szavazás 4 hónap határozott időtartamra (2008. október 31. napjáig) kiírt
nyilvános pályázatra érkezett tudományos segédmunkatársi pályázatokról (Kémiai Intézet,
GYETVAY Gergely, MUSULIN Béla)
A Kari Tanács – titkos szavazással – rövid ismertetést követően, a véleményező bizottság elnökének
előterjesztését meghallgatva az alábbi arányokban biztosította támogatásáról GYETVAY Gergely
pályázatát a Kémiai Intézet tudományos segédmunkatársi helyére 2008. július 1. napjától 4 hónap
határozott időtartamra.
Név
Igen
Nem Tartózkodás Nem töltötte ki
GYETVAY Gergely
21
1
0
0
MUSULIN Béla
1
12
1
8

II. rész. Adminisztratív ügyek
TTK58/2008 (VI.25.) KT. sz. határozat
Döntés a TTK SZMSZ módosításához való előzetes hozzájárulásról

Ea: Dékán

A Kari Tanács – nyílt szavazással – rövid ismertetést követően 22 (Huszonkettő) Igennel,
ellenszavazat és tartózkodás nélküli támogatásáról biztosította a TTK Szervezeti és Működési
Szabályzatának megfelelő módosítását, amennyiben a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet a Biológiai
Intézet Külső Tanszékéből szenátusi döntéssel kikerül a Kar kötelékéből,
rektor-közvetlen
intézményként.

TTK59/2008 (VI.25.) KT. sz. határozat
Döntés rendkívüli („pót-") záróvizsga időszak engedélyezéséről

Ea: HÖK elnök

A Kari Tanács – nyílt szavazással – rövid ismertetést és értelmezést követően, egy – az időpontra
vonatkozó – módosító javaslat elfogadásával 22 (Huszonkettő) Igennel, ellenszavazat és tartózkodás
nélküli támogatásáról biztosította A HÖK kezdeményezését, hogy a Kar biztosítson a záróvizsgát
sikertelenül próbált hallgatók részére közvetlenül a szorgalmi időszak előtt egy egyhetes pótzáróvizsga időszakot.

Dr. HATVANI Zsolt, a
Kari Tanács titkára
-hzs.

