A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsának
2010. május 5. napján 14:00 órakor a
Kari Tanácsteremben megtartott rendes ülésének
HATÁROZATAI

A Kari Tanács ülésén a 28 (Huszonnyolc) szavazati joggal rendelkező tagja közül 28 (Huszonnyolc) fő
adhatott le érvényesen szavazatot, 26 (Huszonhat) személyesen, 2 (Kettő) mellékelt írásos
meghatalmazás alapján, a jelenléti ív szerint.
A jelen határozat az előzetesen kiküldött és a helyszínen nyílt szavazással 28 (Huszonnyolc) Igen
arányban elfogadott napirendnek megfelelő döntést tartalmazza.

I rész. Személyi ügyek
TTK 19/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Személyi döntés az egyes kari bizottságok tagjainak cseréjéről
A Kari Tanács – a Dékán előterjesztése alapján, titkos szavazással – az alábbi táblázat szerinti
arányokban döntött egyes kari bizottságok tacseréjéről illetve Szőlészeti és Borászati Intézeti tagokkal
kibővítéséről:
Igen
OKTATÁSI ÉS KREDITÁTVITELI
BIZOTTSÁG
Dr. WILHELM Zoltán egyetemi docens helyett Dr. PÁL
Róbert adjunktus
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG
GAUSZ Sarolta Ibolya (új bizottsági tagság)
TANULMÁNYI BIZOTTSÁG
DR. KEVEY Balázs egyetemi tanár (új bizottsági tagság)
TUDOMÁNYOS ÉS KUT.-FEJL. BIZOTTSÁG
Dr.KOZMA Pál intézetigazgató-helyettes (új tagság)
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TTK 20/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánító titkos szavazás Intézetigazgatói pályázat (Biológiai Intézet) támogatásáról
A Kari Tanács – a Bíráló Bizottság elnökének részletes ismertetése alapján, a pályázaóünak feltett
kérdéseket, majd rövid vitát követően, titkos szavazással – 24 (Huszonnégy) Igen, 3 (Három) Nem és 1
(Egy) Tartózkodás mellett támogatóan nyivánított véleményt DR. PUTNOKY Péter egyetemi tanár
pályázatáról a Biológiai Intézet intézetigazgatói megbízásának elnyerésére.
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TTK 21/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánító titkos szavazás Intézetigazgatói pályázat (Földrajzi Intézet) támogatásáról
A pályzatra beérkezett egyetlen pályamunka benyújtója a pályzati kérelmét a kari tanácsi vitát
megelőzően visszavonta, ezért az ügyben vitára, döntésre nem került sor.
TTK 22/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánító titkos szavazás Intézetigazgatói pályázat (Kémiai Intézet) támogatásáról
A Kari Tanács – a Bíráló Bizottság elnökének részletes ismertetése alapján, a pályázaóünak feltett
kérdéseket, majd rövid vitát követően, titkos szavazással – 26 (Huszonhat) Igen szavazattal, Nem
szavazat nélkül, viszont 2 (Kettő) Tartózkodás mellett támogatóan nyivánított véleményt DR. KOLLÁR
László egyetemi tanár pályázatáról a Kémiai Intézet intézetigazgatói megbízásának elnyerésére.
II. rész

Adminisztratív és tanulmányi ügyek

TTK 23/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Döntés Gazdaságinformatikus BSc képzés mintatanterv módosításának elfogadásáról
A Kari Tanács 28 (Huszonnyolc) Igen szavazattal, Nem szavazat és Tartózkodás nélkül nyílt
szavazással döntött Gazdaságinformatikus BSc képzés mintatanterv módosításának elfogadásáról.
TTK 24/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Döntés a Programtervező Informatikus BSc képzés mintatanterv módosításának elfogadásáról
A Kari Tanács 27 (Huszonhét) Igen szavazattal, Nem szavazat nélkül, de 1 (Egy) Tartózkodás mellett
nyílt szavazással döntött Programtervező Informatikus BSc képzés mintatanterv módosításának
elfogadásáról.
TTK 25/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Döntés beruházásra irányuló pénzügyi központ képzéséről a Kar kezelésében álló egyes
ingatlanok és ingatlanrészek bővítésére és felújítására
A Kari Tanács 28 (Huszonnyolc) Igen, 22 (Huszonkettő) Nem és 22 (Huszonkettő) Tartózkodás
szavazatarány mellett nyílt szavazással döntött – a 2008 és 2009. gazdasági évekből származó
göngyölített maradvány jelentős részéből származó – 300 MFt-os értékű tartalékalap képzéséről,
amelynek felhasználási arányait az alábbiakban határozza meg:
150 MFt a „D” épületre egy szint ráépítésére
50 MFt az „A” és „C” épület egyes felújítási munkálatainak elvégzésére
100 MFt az „A” és a „C” épületi infrastrukúra fejlesztésére
A határozat végrehajtásához szükséges lépések megtételére a Kari Tanács megbízza a Dékni
Hivatalvezető gazdasági helyettesét. (Az elkülönített pénzügyi központok száma: 36 914 és 36 917)
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TTK 26/2010. (V.5.) KT. sz. határozat
Döntés a 2009/2010 tanév záróvizsga bizottsági elnökeiről
A Kari Tanács 28 (Huszonnyolc) Igen szavazattal, Nem szavazat és Tartózkodás nélkül nyílt
szavazással döntött a 2009/2010 tanév záróvizsga bizottsági elnökök listájának elfogadásáról.

Dr. HATVANI Zsolt
dékáni Hivatal vezető
-hzs.

