A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsának
2012 március 7 napján 14:00 órakor a
Kari Tanácsteremben megtartott rendes ülésének
HATÁROZATAI
A Kari Tanács 27 (Huszonhét) szavazati jogú tagja közül 22 (Huszonkettı) fı adhatott le érvényesen
szavazatot, mind a 22 (Huszonkettı) fı személyesen.
I. rész Személyi ügyek
TTK 5./2012(III.7.) KT. sz. határozat
Bizottsági tagok megválasztásáról
A Kari Tanács döntést hoz a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság hallgatói tagcseréirıl
A Kari Tanács a HÖK elnök javaslatát megerısítve – titkos szavazással – az alábbi táblázatba foglalt
szavazati arányok mellett döntött a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság hallgatói tagcseréinek
támogatásáról.

TÁBLÁZAT!!

TTK 6./2012(III.7.) KT. sz. határozat
Címzetes egyetemi tanári cím odaítélésének támogatásáról
SZENTPÉTERI József PhD természetfotós részére
A Kari Tanács a Biológiai Intézet indítványa alapján, rövid vitát követıen – titkos szavazással – 12
(Tizenkettı) Igen szavazattal, 6 (Hat) Nem szavazat, és 4 (Négy) Tartózkodás mellett címzetes egyetemi
tanári cím odaítélésének támogatásáról döntött SZENTPÉTERI József PhD természetfotós részére.
A Támogató döntést a Kari Tanács titkára az Egyetem Szenátusa felé továbbítja.

II. rész Adminisztratív és tanulmányi ügyek
TTK 7./2012(III.7.) KT. sz. határozat
Elıadó: Dékán
A Kar 2012 évi költségvetési sarokszámainak elfogadásáról
A Kari Tanács nyílt szavazással döntést hoz a Karnak a PTE GMF által elıírt formában teljesítendı
2012-es költségvetési sarokszámainak elfogadásáról
A Kari Tanács a Dékán rövid indokolást tartalmazó indítványa alapján, rövid vitát követıen – nyílt
szavazással – 21 (Huszonegy) Igen szavazattal, Nem szavazat nélkül, de 1 (Egy) Tartózkodás mellett
döntött a Karnak a PTE GMF által elıírt formában teljesítendı 2012-es költségvetési sarokszámainak
elfogadásáról.
A Támogató döntést a Kari Tanács titkára az Egyetem Szenátusa felé továbbítja.

TTK 8./2012(III.7.) KT. sz. határozat
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Elıadó: Oktatási dékán-helyettes
A kari ERASMUS-szabályzat módosításáról
A Kari Tanács döntést hoz a kari ERASMUS-szabályzatnak a módosításokkal egységes szerkeztbe
foglalt szövegérıl
A Kari Tanács a Dékán rövid indokolást tartalmazó indítványa alapján, rövid vitát követıen – nyílt
szavazással – 21 (Huszonegy) Igen szavazattal, Nem szavazat nélkül, de 1 (Egy) Tartózkodás mellett
döntött a kari ERASMUS-szabályzatnak a módosításokkal egységes szerkeztbe foglalt szövegének
elfogadásáról.

HATVANI Zsolt Ákos PhD
Dékáni Hivatal vezetı
A Kari Tanács titkára
-hzs.

