A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsának
2010. december 1. napján 14:00 órakor a
Kari Tanácsterembe kitűzött és ott meg is tartott rendes ülésének
HATÁROZATAI
A Kari Tanács ülésén a 28 (Huszonnyolc) szavazati joggal rendelkező tagja közül 27 (Huszonhét) fő adhatott le
érvényesen szavazatot, 25 (Huszonöt) személyesen, 1 (Egy) eseti mandátummal, 1 (Egy) megválasztott
helyettesként, a jelenléti ív szerint.
A jelen határozatok a helyszínen kiosztott és nyílt szavazással 27 (Huszonhét) Igen arányban elfogadott
napirendnek megfelelő döntéseket tartalmazzák.
A szavazatszámláló bizottság tagjai Dr. CSABAI Zoltán elnök, MÁTYÁS Mónika és ZAG Gábor hallgatók voltak.
Napirend előtt DR. KILÁR Ferenc információs tájékoztatója az MTMT-ről.
I. rész. Személyi ügyek
TTK 42/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Személyi döntés kari bizottságok hallgató tagjainak választásáról (DJKB, PÖB, Tanulmányi Bizottság,
Hallgatói Önkormányzati tag)
A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi hallgató tagokat választotta meg a hallgatói önkormányzatba és a
kari bizottságokba .
I. DIÁKJUTTATÁSI ÉS KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG
GREGOR Zsolt
MÁTYÁS Viktória

Igen
26
26

Nem
0
0

Tartózkodás
1
1

Igen
26
26

Nem
0
0

Tartózkodás
1
1

Igen
26
25

Nem
0
0

Tartózkodás
1
2

Igen
26

Nem
0

Tartózkodás
1

Igen
26
25
26
26

Nem
0
0
0
0

Tartózkodás
1
2
1
1

II. HALLGATÓI FEGYELMI BIZOTTSÁG
KOVÁCS Péter
ERDEI Dániel
VI. OKTATÁSI- ÉS KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG
VÖRÖS Patrik
MÉSZÁROS Péter
VII. PÁLYÁZATI ÉS ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG
KÓSZ Gergely
VIII. TANULMÁNYI BIZOTTSÁG
BOTKA Bettina
MÉSZÁROS Péter
ERDEI Dániel
VÖRÖS Patrik
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TTK 43/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánítás intézetigazgatói pályázat támogatásáról (Dr. AUBERT Antal és Dr. PAP Norbert
egyetemi docensek, Földrajzi Intézet)
A Kari Tanács a jelöltek programjainak rövid, és a bíráló bizottság szakvéleményének teljes, valamint az intézeti
vélemény-nyilvánító szavazás eredményének számszerű ismertetését követően több kérdés és azokra adott
válaszok, pályázó távollétében is folytatott vélemény-nyilvánítás után titkos szavazással Dr. AUBERT Antal 22
(Huszonkettő) igen, 5 (Öt) nem, és 0 (Nulla) tartózkodás mellett, Dr. Pap Norbert 4 (Négy) igen, 21
(Huszonegy) nem, és kettő eredménytelen szavazattal támogatásáról biztosította Dr. AUBERT Antal egyetemi
docens pályázatát a Földrajzi Intézet intézetigazgatói megbízásásra 2011. január 1. napjától 2013. december 31.
napjáig.
TTK 44/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánítás intézetigazgatói pályázat támogatásáról (DR. JÓZSA Rita egyetemi tanár,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet)
A Kari Tanács a jelölt programjának rövid, és a bíráló bizottság szakvéleményének teljes, valamint az intézeti
vélemény-nyilvánító szavazás eredményének számszerű ismertetését követően több kérdés, és azokra adott
válaszok, pályázó távollétében is folytatott vélemény-nyilvánítás után titkos szavazással 24 (Huszonnégy) igen,
2 (Kettő) nem, és 1 (Egy) tartózkodás mellett támogató véleményt nyilvánított DR. JÓZSA Rita egyetemi tanár
pályzatáról az Testnevelési és Sporttudományi Intézet intézetigazgatói megbízására 2011. január 1. napjától
2015. december 31. napjáig.
TTK 45/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánítás címzetes egyetemi tanári cím odaítélésének támogatásáról (Dr. HÓVÁRI János,
Földrajzi Intézet)
A Kari Tanács a jelölt programjának részletes ismertetését követően titkos szavazással 23 (Huszonhárom) igen,
2 (Kettő) nem, 2 (Kettő) tartózkodás mellett támogatásáról biztosította Dr. HÓVÁRI János (Földrajzi Intézet)
részére a címzetes egyetem tanári cím odaítélését.
II. rész Adminisztratív és tanulmányi ügyek
TTK 46/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Döntés a 2010/2011-es tanév időbeosztásának módosításáról és kiegészítéséről
A Kari Tanács vita nélkül, nyílt szavazással 27 (Huszonhét) igen szavazattal, 0 (Nulla) Nem és 0 (Nulla)
tartózkodás mellett egyhangulag elfogadta a TO vezető javastatát a 2011/12-es tanév időbeosztásának
módosításáról és kiegészítéséről.
TTK 47/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Állásfoglalás egyéni indítványról (DR. KOVÁCS Tamás egyetemi tanár, Fizikai Intézet)
A Kari Tanács hosszú, részletes vita után, nyílt szavazással 24 (Huszonnégy) igen, 1 nem 2 tartózkodás mellett a
következő Kari Tanács ülésre napolta el a DR. KOVÁCS Tamás indítványában való döntést. Egyúttal felhívja a
vita során alternatív javaslatokat tevőket, hogy javaslataikat egyeztessék, és legkésőbb a következő Kari Tanács
ülést 15 nappal megelőzően a Dékáni Hivatalhoz írásban nyújtsák be.
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TTK 48/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Döntés a nagypályázatokról szóló dékánhelyettesi tájékoztató elfogadásáról (Dr. EROSTYÁK János
egyetemi docens, Általános és oktatási dékánhelyettes)
A Kari Tanács rövid vita után, nyílt szavazással 27 (Huszonhét) igen, 0 (Nulla), nem 0 (Nulla) tartózkodás
mellett elfogadta Dr. EROSTYÁK János dékánhelyettes tájékoztatását a Karon és a PTE-n futó a
nagypályázatokról.
TTK 49/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Döntés az alapképzési szakok hat hetes szakmai gyakorlatáról szóló szabályzat és az ahhoz kapcsolódó
dékánhelyettesi tájékoztatás elfogadásáról (Dr. EROSTYÁK János egyetemi docens, Általános és oktatási
dékánhelyettes)
A Kari Tanács rövid vita után, nyílt szavazással 27 (Huszonhét) igen, 0 (Nulla) nem, 0 (Nulla) tartózkodás
mellett elfogadta az alapképzési szakok hathetes szakami gyakorlata szabályozását, valamint Dr. EROSTYÁK
János dékánhelyettes tájékoztatását a nyári szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos egyes kérdésekről.
TTK 50/2010. (XII.1.) KT. sz. határozat
Döntés a Fizikai Intézetnek a szakirány-választás egyes feltételeinek módosításról szóló indítványáról
A Kari Tanács vita nélkül, nyílt szavazással 26 (Huszonhat) igen, 0 (Nulla) nem és 1 (Egy) tartózkodás mellett
elfogadta a Fizikai Intézet indítványát a szakirányválasztás egyes feltételeinek módosításáról.

Dr. HATVANI Zsolt
dékáni hivatalvezető
a Kari Tanács titkára
-hzs.

