A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsának
2008. szeptember 10. napján 14.00 órakor a
Kari Tanácsteremben megtartott rendes ülésének
HATÁROZATAI
A Kari Tanács ülésén a 25 (Huszonöt) szavazati joggal rendelkező tagja közül 23
(Huszonhárom) fő adhatott le érvényesen szavazatot, ebből a 22 (Huszonkettő) személyesen
és egy póttagként a jelenléti ív szerint.
A Jelen határozatok az előzetesen kihirdetett és nyílt szavazással egyhangúlag elfogadott
napirendnek megfelelő döntéseket tartalmazzák.
Napirend előtt Dr. SZÉNÁSZKY Mária könyvtárigazgató ismertette a BTK-TTK Kari
Könyvtárat és annak web-es fejlesztéseit.
I rész. Személyi ügyek
TTK 60/2008 (IX.10.) KT. sz. határozat (személyi határozat)
Vélemény-nyilvánító szavazás 2008. szeptember 1. napjától – visszamenőlegesen –
határozatlan időtartamú adjunktusi kinevezésre kiírt nyilvános pályázatra érkezett pályázatról
(Biológiai Intézet , Dr. GAZDAG Zoltán PhD)
A Kari Tanács – titkos szavazással – 22 (Huszonkettő) Igen szavazattal Nem szavazat nélkül,
de 1 (Egy) Tartózkodás mellett támogatásáról biztosította Dr. GAZDAG Zoltán PhD, a
Biológiai Intézet tanársegédjének pályázatát. A Kari Tanács támogató döntése alapján a
Dékán 2008. szeptember 1. napjára visszamenőleges hatállyal kezdeményezi Dr. GAZDAG
Zoltán PhD adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézetnél.
TTK 61/2008 (IX.10.) KT. sz. határozat (személyi határozat)
Vélemény-nyilvánító szavazás határozatlan időtartamra kiírt nyilvános tanársegédi
pályázatról (Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Dr. FARKAS Viktória PhD.)
A Kari Tanács – titkos szavazással – 22 (Huszonkettő) Igen szavazattal Nem szavazat nélkül,
de 1 (Egy) Tartózkodás mellett támogatásáról biztosította Dr. FARKAS Viktória PhD.
pályázatát. A Kari Tanács támogató döntése alapján a Dékán szintén 2008. szeptember 1.
napjára visszamenőleges hatállyal kezdeményezi Dr. FARKAS Viktória PhD. tanársegédként
áthelyezését a Testnevelés- és Sporttudományi Intézethez.
HEISENBERGER Zsolt T.O. vezető tájékoztatója – összehasonlító statisztikák – a
felvételivel kapcsolatosan

II. rész. Adminisztratív ügyek
TTK62/2008 (IX.10.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánító a pályáztatás belső eljárási rendjéről szóló TTK5./2008 (IX.10.) DU sz.
dékáni utasítás támogatásáról
A Kari Tanács a dékán és a Dékáni Hivatal vezető ismertetése alapján – nyílt szavazással –
23 (Huszonhárom) Igen szavazattal, Tartózkodás és Nem szavazat nélkül – kettő szövegbeni
módosítás mellett – egyhangú támogatásáról biztosította a pályáztatás belső eljárási
rendjéről szóló TTK5./2008 (IX.10.) DU sz. dékáni utasítást.
A dékáni utasítás közzétételéről a Kari Tanács titkára gondoskodik.
TTK63/2008 (IX.10.) KT. sz. határozat
Döntés az „Fitness, Aquafitness, Sportanimátor szakirányú továbbképzési szak” képzési terve
megváltoztatásáról - Testnevelés- és Sporttudományi Intézet
A Kari Tanács az intézetigazgató ismertetése és támogatást kérő nyilatkozata alapján – nyílt
szavazással – 22 (Huszonkettő) Igen szavazattal, Nem szavazat nélkül viszont 1 (Egy)
Tartózkodás mellett döntött az „Fittness, Aquafitness, Sportanimátor szakirányú
továbbképzési szak” képzési terve – a MAB észrevételeknek megfelelő – megváltoztatásáról.
A módosított képzési terv archiválásáról az Intézet gondoskodik.
TTK64/2008 (IX.10.) KT. sz. határozat
Döntés a „Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak” képzési
programja megváltoztatásáról
A Kari Tanács az intézetigazgató ismertetése és támogatást kérő nyilatkozata alapján – nyílt
szavazással – 23 (Huszonhárom) Igen szavazattal, Tartózkodás és Nem szavazat nélkül
döntött a „Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak” képzési
programja – a MAB észrevételeknek megfelelő – megváltoztatásáról.
A módosított képzési program archiválásáról az Intézet gondoskodik.

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

