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NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának 2001. március 12-én (hétfő) 14.00
órakor tartott 2001. évi II. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:
1. Javaslat dr. Klukovits Lajos egyetemi docens megbízására az Egyetemi Doktori
Tanács titkári teendőinek, egyben az Egyetemi Doktori Intézet igazgatói feladatainak ellátására
Előadó: Dr. Benedek György tudományos rektorhelyettes
2. Beszámoló a világbanki beruházás szerződéskötésével kapcsolatban
Előadó: Dr. Rácz Béla egyetemi tanár, a Világbanki Programiroda igazgatója
3. Javaslat a Csongrád Megyei Közgyűlés és a Szegedi Tudományegyetem közötti
együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Dr. Mészáros Rezső rektor
4. Javaslat a Habilitációs Szakbizottságok követelményrendszerének elfogadására
Előadó: Dr. Benedek György tudományos rektorhelyettes
5. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Leltározási Szabályzatának elfogadására
Előadó: Dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató
6. Javaslat Élelmiszeripari higiénikus, Tejipari szakmérnök, Hús- és baromfiipari
szakmérnök főiskolai szintű szakirányú továbbképzési szakok alapítására és indítására az Élelmiszeripari Főiskolai Karon
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes
7. Háttéranyag a Szegedi Tudományegyetem készülő stratégiai tervéhez
Előadó: Dr. Galambos Gábor egyetemi tanár, a Stratégiai Bizottság elnöke
8. Bejelentések
9. Kérdések-válaszok

HATÁROZATOK
36/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Klukovits Lajos egyetemi docens megbízását az Egyetemi Doktori
Tanács titkári teendőinek, egyben az Egyetemi Doktori Intézet igazgatói feladatainak ellátására titkos szavazással, 31 igen, 1 nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
37/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az Egyetemi Könyvtár beruházási terveiben
olyan változtatásokat hozzanak létre - kb. 1000 in -t érint - , amely terület a könyvtártól
függetlenül megközelíthető és ha azt valaki számítógépekkel berendezi, akkor azt az általa finanszírozott célra használhassa (ha az ET úgy dönt, akkor ott oktatókabinetek alakulhatnak ki, vagy könyvtárszerű használatra, vagy egyébre lesz lehetőség), nyílt szavazással, 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
38/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Csongrád Megyei Közgyűlés és a Szegedi Tudományegyetem közötti
együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot nyílt szavazással, 30
igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
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A keretmegállapodás teljes szövege:
Együttműködési megállapodás
a Csongrád Megyei Közgyűlés és a Szegedi Tudományegyetem között
A Csongrád Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) és a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) feladataik eredményesebb ellátása érdekében az alábbi
keretmegállapodást kötik.
Az együttműködés célja:
egyrészről: a megye szakember-ellátottságának javítása;
a regionális fejlesztések megalapozásának előmozdítása;
a tudományos eredmények gyakorlati megvalósítása;
másrészről: az Egyetem regionális kapcsolatainak bővítése;
az Egyetem és intézményei által végzett oktató-nevelő, képző munka gyakorlati tapasztalatokkal való gazdagítása.
Szerződő felek:
• a fenti célok teljesítése érdekében vállalják, hogy koordinációs felelős vezetővel az élen
munkacsoportot hoznak létre, amely áttekinti az eddigi együttműködés tapasztalatait,
• az Egyetem új szervezetének ismeretében kidolgozzák új javaslataikat az egyes karokkal
kötendő együttműködési megállapodások tartalmára vonatkozóan és beterjesztik a Megyei
Közgyűlés, valamint az Egyetemi Tanács elé legkésőbb 2001. április 1 -jéig.
• egyetértenek abban, hogy a megállapodásban foglaltak gyakorlati végrehajtása érdekében
a Megyei Önkormányzat az egyes karokkal kössön további megállapodásokat.
Az egyes karokkal kötendő együttműködési megállapodások megfogalmazásakor a következőket kiemeít figyelemmel kezelik:
a megye szakember-ellátottságának javítása érdekében
• az egészségügyi ágazatban a megyei fenntartású kórházaink és a klinikák közötti szorosabb együttműködési lehetőségek kidolgozásával hazai orvosok külföldi tanulmányai
folytatásának, külföldi kutatásokban való részvételének támogatása (rezidensképzés,
szakorvos-utánpótlás, szakmai továbbképzések, posztgraduális képzések), a progresszív
betegellátás biztosítása;
• szociális ágazatban felsőfokú szakképzésre, szakmai továbbképzésre jelentkező fokozottabb igényeknek megfelelő képzések biztosítása;
• az egyetemi tanszékek közreműködésével a pedagógusok továbbképzése mellett a közművelődési szakemberek, valamint a települési önkormányzatok dolgozói, különös tekintettel
az ifjúságpolitikával foglalkozó szakemberek továbbképzésének megszervezése;
• a Múzeummal közös megoldás az Egyetem Régészeti Tanszékének további fenntartására.
a regionális fejlesztések megalapozásának előmozdítása érdekében
• a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, az ezzel összefüggő
térinformatikai problémák megoldásában, a megyei területrendezési terv véglegesítésében,
a környezetvédelmi feladatok végzésében való közreműködés megvalósítása,
• a DKMT együttműködésben az Egyetem fokozottabb szerepvállalása az Egyetem vezetése
kezdeményezése szerint;
• megyei fenntartású kórházak és a klinikák közös informatikai rendszerének kialakítása.
Szeged,

dr. Mészáros Rezső
a Szegedi Tudományegyetem rektora

dr. Frank József
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
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39/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Habilitációs Szakbizottságok követelményrendszerének elfogadására
tett javaslatot nyílt szavazással, 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
(A Szakbizottságok követelményrendszerét a Habilitációs Szabályzat 9. sz. melléklete
tartalmazza, amely az Egyetemi Értesítő különszámában jelenik meg.)
40/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Szegedi Tudományegyetem Leltározási Szabályzatának elfogadására
tett javaslatot nyílt szavazással, 32 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
(A Szabályzat az Egyetemi Értesítő különszámában jelenik meg.)
41/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a SZEF-en Élelmiszeripari higiénikus, Tejipari szakmérnök, Hús- és
baromfiipari szakmérnök főiskolai szintű szakirányú továbbképzési szakok alapítására és
indítására vonatkozó előterjesztést nyílt szavazással, 33 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja.

KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
Megjelent az Oktatási Közlöny 2001. március 5-ei 4. számában
A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M P Á L Y Á Z A T O T HIRDET:

az ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR dékáni tisztségének betöltésére
A megbízandó dékán feladata: a kar vezetése, az oktató- és tudományos tevékenység
irányítása, valamint a gazdasági munka felügyelete. Feladat- és hatáskörét az S Z T E
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán dolgozó
egyetemi tanárok, illetve egyetemi docensek.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó vezetői programját, amely tartalmazza a kar
fejlesztésére vonatkozó legfontosabb terveket is.
A megbízás 2001. július l-jétől legfeljebb 4 évre szól.
tudományos dékánhelyettesi tisztségének betöltésére
A megbízandó dékánhelyettes feladata: a karon folyó tudományos munka, a gazdasági kubatúraügyek, a PhD-programok és képzés, nemzetközi kapcsolatok, valamint a pályázati ügyek intézése.
Pályázhatnak a kar egyetemi tanárai vagy docensei, akik vállalják azoknak a feladatoknak a teljesítését, amelyeket a Felsőoktatási Törvény és az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata a kari vezető számára meghatároz.
A megbízás 2001. július l-jétől legfeljebb 4 évre szól.
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Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékére tanszékvezetői

tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezető feladata: a tanszék oktató- és kutatómunkájának irányítása, szervezése, a tanszéki munkafeltételek biztosítása, a megfelelő tanszéki utánpótlásról való gondoskodás, továbbá a tanszék által művelt és oktatott tárgyak oktatásának és
művelésének irányítása és megvalósítása.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében az egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi állás betöltéséhez előírt feltételeknek, vagy egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi kinevezéssel kell rendelkeznie.
Pályázhat, aki a fenti feltételeknek megfelel, több éves oktatói, szakmai, valamint tudomány- és oktatásszervezési tapasztalattal rendelkezik, továbbá képes a tanszéket megfelelően képviselni és irányítani és az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán akár fő-,
akár mellékállásban dolgozik.
A megbízás 3 - 5 évre szól.
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékére tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata: a tanszékre háruló oktatási feladatok szakmai
irányítása, az oktatásban, vizsgáztatásban való részvétel, a tanszék kutatási tevékenységének szervezése, irányítása, illetőleg az abban való aktív részvétel.
Pályázhat az a személy, aki jelenleg is^a felsőoktatásban kinevezett oktató, legalább
kandidátusi (PhD)-fokozattal és 20 éves felsőoktatási, illetve kutatási, valamint vezetői
gyakorlattal, széles körű nemzetközi kapcsolatokkal, megfelelő számú bel- és külföldi
tudományos publikációval, legalább két világnyelvből C típusú, legalább középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán akár
fő-, akár mellékállásban dolgozik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkező pályázó.
A megbízás 3 - 5 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidőtől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani.
A pályázatok formai feltételeiről a (62) 544-008-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.
Dr. M é s z á r o s R e z s ő s. k.
rektor

Megjelent az Oktatási Közlöny 2001. március 12-ei 5. számában
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATOT HIRDET:

az ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Fogászati és Szájsebészeti Klinikájára tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata: a Klinika oktató-, tudományos és betegellátó
tevékenységének irányítása, a szabályoknak megfelelő gazdálkodás a Klinika anyagi
eszközeivel, a Fogorvostudományi Szak oktatómunkájának összehangolása, koordinálása, a fogorvosi képesítési követelményeknek megfelelő tanterv korszerűsítése, a
kreditrendszer kimunkálása, valamint a Klinika fogpótlástani osztályának vezetése. További feladata a Fogászat tárgy előadásainak tartása magyar és angol nyelven orvostanhallgatók számára, fogpótlástan, orális biológia, gnatológia, fogászati anyagtan főtárgyi
diszciplínák előadásainak tartása fogorvostan-hallgatók számára magyar nyelven, vizsgáztatás magyar és angol nyelven, részvétel a PhD-képzésben, a fogorvosi szakképzés és
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továbbképzés irányítása, a fogorvostan-hallgatók tudományos diákköri tevékenységének
felügyelete, továbbá társintézményekkel, klinikákkal, intézetekkel történő együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése. A megbízandó tanszékvezetőnek magas szintű kutatásirányító és kutatómunkát kell végeznie, valamint eredményes pályázati tevékenységet kell folytatnia.
A pályázónak rendelkeznie kell fogorvosi diplomával, szakorvosi képesítéssel fog- és
szájbetegségekből, az orvostudomány terén szerzett tudományos fokozattal, habilitációval, különös jártassággal a dentális implantológiában és gnatológiában, valamint a
fogászat több jelentős szaktárgyában szerzett legalább 10 éves egyetemi szintű oktatási,
betegellátási gyakorlattal. Rendelkeznie kell továbbá hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel és publikációs tevékenységgel, angol és német nyelven előadói vitakészséggel, valamint részt kell vennie a hazai és nemzetközi szakmai közéletben.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázónak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben, illetve a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében előírt feltételeknek.
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidőtől számított 60 nap.
A pályázatot a megjelenéstől számított 30 napon belül a Szegedi Tudományegyetem
Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai
feltételeiről az 544-008-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.
Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor
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