A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsának
2011 szeptember 14 napján 14:00 órakor a
Kari Tanácsteremben megtartott rendes ülésének
HATÁROZATAI
A Kari Tanács ülésén a 28 (Huszonnyolc) szavazati joggal rendelkező tagja közül 24 (Huszonnégy) fő
adhatott le érvényesen szavazatot, mind a 24 (Huszonnégy) személyesen, a jelenléti ív szerint.
A jelen határozatok a helyszínen kiosztott és nyílt szavazással 24 (Huszonnégy) Igen arányban
elfogadott napirendnek megfelelő döntéseket tartalmazzák.
I. rész Személyi ügyek
TTK 88./2011(IX.14.) KT. sz. határozat
Döntés kari bizottság tagjának megválasztásáról (DJKB lejárt hallgatói jogviszony miatt –
BALASSA Júlia helyett HOFFMANN Eszter)
A Kari Tanács – a HÖK elnök előterjesztése alapján, titkos szavazással 23 (Huszonhárom) Igen, és 1
(Egy) tartózkodás mellett – a kari bizottságok végzős hallgató tajainak cseréjének körében 2011
szeptember 15 napjától BALASSA Júlia helyett HOFFMANN Eszter hallgatót a Diákjuttatási és
Kollégiumi Bizottság tagjává választotta.
TTK 89./2011(IX.14.) KT. sz. határozat
Vélemény-nyilvánítás intézetigazgatói pályázatról (DR. SZABÓ Sándor Matematikai és
Informatikai Intézet)
A Kari Tanács – az előzetes értékelést adó ad hoc bizottság dékán-helyezzes vezetőjének előterjesztése
alapján, titkos szavazással – 20 (Húsz) Igen és 2 (Kettő) Nem szavazattal, 2 (Kettő) Tartózkodás
mellett támogatóan nyilvánított véleményt DR. SZABÓ Sándor intézetigazgatói pályázatáról a
Matematikai és Informatikai Intézet igazgatására.
II. rész Adminisztratív és tanulmányi ügyek
TTK 90./2011(IX.14.) KT. sz. Határozat
Döntés dékáni utasítás támogatásáról
A Kari Tanács döntése a habilitációs eljárás kari díjának a KDHB döntéséig való ideigelenes
megállapításáról
A Kari Tanács – a dékánnak az illetékes bizottság elnökével egyeztetett előterjesztése alapján, nyílt
szavazással 23 (Huszonhátom) Igen szavazattal, 1 (Egy) Tartózkodás mellett – támogatóan nyilvánított
véleményt a habilitációs eljárás kari díjának a KDHB döntéséig való ideigelenes megállapításáról
140.000,- azaz Egyszáznegyvenezer forintban.
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TTK 91./2011(IX.14.) KT. sz. Határozat
Döntés dékáni utasítás támogatásáról
A Kari Tanács az MTMT feltöltésének kötelezettségéről szóló dékáni utasítás tudomásul vételéről
nyilatkozik
A Kari Tanács – a dékánnak az illetékes bizottság elnökével egyeztetett előterjesztése alapján, nyílt
szavazással 24 (Huszonnégy) Igen szavazattal, Nem szavazat és Tartózkodás nélkül – támogatóan
nyilvánított véleményt az MTMT feltöltésének kötelezettségéről szóló 2/2011(IX.14.) DU sz. dékáni
utasításról.

Dr. HATVANI Zsolt
dékáni Hivatal vezető
a Kari Tanács titkára
-hzs.

