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NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának 2001. május 28-án (hétfő)
14.00 órakor tartott 2001. évi V. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek
megvitatásra:

1.

Személyi ügyek
I. REKTORHELYETTESI MEGBÍZÁS:

— Javaslat dr. Visy Csaba egyetemi tanár oktatási ügyek rektorhelyettesi megbízására
Előadó: Dr. Dobozy Attila általános rektorhelyettes
II. TANSZÉKVEZETŐI MEGBÍZÁS:

— Javaslat dr. Vezendi Klára egyetemi docens, mb. tanszékvezető tanszékvezetői megbízására az AOK Transzfúziológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
III. EGYETEMI DOCENSI KINEVEZÉSEK:

Altalános Orvostudományi Kar
— Javaslat dr. Grósz Andor mb. tanszékvezető további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi kinevezésére tanszékvezetői megbízással a Repülő- és
Űrorvosi Tanszékre
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
— Javaslat dr. Ferdinandy Péter egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Biokémiai Intézetbe
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
— Javaslat dr. Nagy Katalin egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére
a Fogászati és Szájsebészeti Klinikára
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
— Javaslat dr. Vass Zoltán egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikára
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
— Javaslat dr. Tajti János egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a
Neurológiai Klinikára
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
— Javaslat dr. Kemény Éva egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére
a Pathológiai Intézetbe
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
— Javaslat dr. Daru József egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
Bölcsészettudományi Kar
— Javaslat dr. Fenyvesi Anna egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Angol Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Hász-Fehér Katalin egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
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— Javaslat dr. Szilasi László egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére
a Régi Magyar Irodalmi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Zsolnai Anikó egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére
a Neveléstudományi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Kugler Katalin egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Orosz Filológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Galántai Erzsébet egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Történeti Segédtudományok Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Sipos József kutatási igazgató (Nagy Imre Ház, Budapest) egyetemi docensi kinevezésére az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Boros Gábor egyetemi docens (ELTE) további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi kinevezésére a Filozófia Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
Természettudományi Kar
— Javaslat dr. Klebniczki József egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Vinkó József egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére
az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Győrffy György egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Ökológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Bagi István egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a
Növénytani Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Mikrobiológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Kiss János tanszéki mérnök egyetemi docensi kinevezésére a
Szerves Kémiai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Ódor Tibor egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a
Geometriai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Németh Zoltán egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Analízis Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Szatmáry Károly tudományos főmunkatárs egyetemi docensi kinevezésére a Kísérleti Fizikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
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I V . T U D O M Á N Y O S TANÁCSADÓI KINEVEZÉS:

Általános Orvostudományi Kar
— Javaslat dr. Börcsöknc dr. Endrcffy Emőke tudományos főmunkatárs tudományos tanácsadói kinevezésére a Gyermekgyógyászati Klinikára
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
V . T U D O M Á N Y O S FŐMUNKATÁRSI KINEVEZÉS:

Általános Orvostudományi Kar
— Javaslat dr. Csete Klára tudományos munkatárs tudományos főmunkatársi
kinevezésére a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetbe
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
V I . EGYETEMI MAGÁNTANÁRI KINEVEZÉSEK:

Általános Orvostudományi Kar
— Javaslat dr. Józan Péter elnöki főtanácsos (Központi Statisztikai Hivatal)
egyetemi magántanári kinevezésére
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
— Javaslat dr. Répássy Dénes osztályvezető főorvos (Fővárosi Szent István
Kórház) egyetemi magántanári kinevezésére
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
V I I . FŐISKOLAI DOCENSI KINEVEZÉSEK:

Egészségügyi Főiskolai Kar
— Javaslat Karsai Mária főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére a
Védőnő Szakra
Előadó: Dr. Boda Márta kari főigazgató
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
— Javaslat dr. Király Zoltán főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére
a Kémiai Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Kakuszi Béla Péter főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére a Magyar Irodalom Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Szabó Gábor főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére a
Magyar Irodalom Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat Keletiné dr. Balog Edit főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Csallner András Erik főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére a Számítástechnika Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
— Javaslat dr. Eszes Ferenc főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére
az Élelmiszertechnológiai és Környezetgazdálkodási Tanszékre
Előadó: Dr. Szabó Gábor kari főigazgató
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VIII.

KOLLÉGIUMI IGAZGATÓI PÁLYÁZATOK:

— Javaslat Mikes István igazgatói megbízására az Öthalmi Diáklakások Kollégiumba
Előadó: Dr. Almási Tibor egyetemi docens, a kiküldött bizottság vezetője
— A Károlyi Mihály Kollégium igazgatói pályázata
Előadó: Dr. Almási Tibor egyetemi docens, a kiküldött bizottság vezetője
2.

Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának elfogadására
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes

3.

Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzatának elfogadására
Előadó: Dr. Almási Tibor a Központi Kollégiumok Tanácsának elnöke

4. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Kitüntetési Szabályzatának elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár
5. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem „Az Intézményi Ünnepek és Megemlékezések
Rendjéről" szóló szabályzatának módosítására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár
6.

Bejelentések

7.

Kérdések - válaszok

HATÁROZATOK
63/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Visy Csaba egyetemi tanár oktatási ügyek rektorhelyettesi megbízását titkos szavazással, 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
64/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Vezendi Klára egyetemi docens mb. tanszékvezető tanszékvezetői
megbízását a Transzfuziológiai Tanszékre (AOK)titkos szavazással, 33 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
65/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Grósz Andor mb. tanszékvezető további jogviszonyban alkalmazott
egyetemi docensi kinevezését tanszékvezetői megbízással a Repülő- és Űrorvosi Tanszékre (ÁOK) titkos szavazással, 33 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
66/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Ferdinandy Péter egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését
a Biokémiai Intézetbe (ÁOK) titkos szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
67/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Nagy Katalin egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a
Fogászati és Szájsebészeti Klinikára (ÁOK) titkos szavazással, 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
68/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Vass Zoltán egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a
Fiil-Orr-Gégészeti és.Fej-Nyaksebészeti Klinikára (ÁOK) titkos szavazással, 3 1 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
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69/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Tajti János egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Neurológiai Klinikára (AOK) titkos szavazással, 33 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
70/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Kemény Éva egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a
Pathológiai Intézetbe (ÁOK) titkos szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
71/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Daru József egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára (ÁOK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
72/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Fenyvesi Anna egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését az
Angol Tanszékre (BTK) titkos szavazással, 33 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
73/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Hász-Fehér Katalin egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszékre (BTK) titkos szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
74/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Szilasi László egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a
Régi Magyar Irodalmi Tanszékre (BTK) titkos szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
75/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Zsolnai Anikó egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a
Neveléstudományi Tanszékre (BTK) titkos szavazással, 30 igen, 0 nem, I tartózkodom
szavazattal támogatja.
76/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Kugler Katalin egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését az
Orosz Filológiai Tanszékre (BTK) titkos szavazással, 33 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja.
77/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Galántai Erzsébet egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését
a Történeti Segédtudományok Tanszékre (BTK) titkos szavazással, 29 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
78/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Sipos József kutatási igazgató (Nagy Imre Ház, Bp.) egyetemi docensi kinevezését az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékre (BTK) titkos szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
79/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Boros Gábor egyetemi docens (ELTE) további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi kinevezését a Filozófia Tanszékre (BTK) titkos szavazással,
31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
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80/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Eszes Ferenc főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezését az
Élelmiszertechnológiai és Környezetgazdálkodási Tanszékre (SZÉF) titkos szavazással,
29 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
81/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Klebniczki József egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését
az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 27 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
82/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Vinkó József egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését az
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
83/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Győrffy György egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését
az Ökológiai Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 29 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
84/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Bagi István egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Növénytani Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
85/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését
a Mikrobiológiai Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja.
86/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Kiss János tanszéki mérnök egyetemi docensi kinevezését a Szerves
Kémiai Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
87/2001. szániú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Ódor Tibor egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Geometriai Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
88/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Németh Zoltán egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezését az
Analízis Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 29 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
89/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Szatmáry Károly tudományos főmunkatárs egyetemi docensi kinevezését a Kísérleti Fizikai Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
90/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Börcsökné dr. Endreffy Emőke tudományos főmunkatárs tudományos tanácsadói kinevezését a Gyermekgyógyászati Klinikára (ÁOK) titkos szavazással,
29 igen, 0 nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.
91/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Csete Klára tudományos munkatárs tudományos főmunkatársi kinevezését a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetbe (ÁOK) titkos szavazással, 28 igen,
0 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
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92/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Józan Péter elnöki főtanácsos (KSH) számára az egyetemi magántanári cím adományozását titkos szavazással, 28 igen, 0 nem, I tartózkodom szavazattal
támogatja.
93/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Répássy Dénes osztályvezető főorvos (Fővárosi Szent István Kórház) számára az egyetemi magántanári cím adományozását titkos szavazással, 29 igen, 0
nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.
94/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Karsai Mária főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezését Védőnő
szakra (EFK) titkos szavazással, 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
95/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Király Zoltán főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezését a
Kémiai Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
96/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Kakuszi Béla Péter főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezését a Magyar Irodalom Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 22 igen, 1 nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.
97/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Szabó Gábor főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezését a
Magyar Irodalom Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 27 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
98/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Keletiné dr. Balog Edit főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezését az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
99/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Csallner András Erik főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezését a Számítástechnika Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 27 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
100/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Mikes István igazgatói megbízását az Öthalmi Diáklakások Kollégiumba titkos szavazással, 26 igen, 1 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
101/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 2. oldalán az
Alapfogalmak, értelmező rendelkezések alatt szereplő évhalasztás bekezdés szerepeltetésére tett javaslatot nyílt szavazással, 14 igen, 11 nem, 4 tartózkodom szavazattal nem támogatja.
102/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 2. oldalának módosítására tett javaslatot, nyílt szavazással, 20 igen, 4 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
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103/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata (tervezet) 5.3. pontjának
módosítására lett javaslatot nyílt szavazással, 26 igen, 3 nem, 0 tartózkodom szavazattal
támogatja.
104/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 8.2. pontjának
rövidítésére tett javaslatot nyílt szavazással, 25 igen, 3 nem, I tartózkodom szavazattal
támogatja.
105/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 13.2. pontjának
kibővítésére tett javaslatot nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem, I tartózkodom szavazattal
támogatja.
106/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 14.1. pontjának
módosítására tett javaslatot nyílt szavazással, 22 igen, 7 nem, 0 tartózkodom szavazattal
támogatja.
107/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 14.4. második
bekezdés módosítására tett javaslatot nyílt szavazással, 22 igen, 4 nem, 3 tartózkodom
szavazattal támogatja.
108/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 14.4. harmadik
bekezdés módosítására tett javaslatot nyílt szavazással, 19 igen, 8 nem, I tartózkodom
szavazattal támogatja.
109/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 15.3. pontjának
módosítására tett javaslatot nyílt szavazással, 25 igen, 3 nem, 0 tartózkodom szavazattal
támogatja.
110/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (tervezet) 16.5. pontjának
módosítására tett javaslatot nyílt szavazással, 17 igen, 8 nem, 3 tartózkodom szavazattal
támogatja.
111/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat elfogadására tett javaslatot
nyílt szavazással, 27 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
(A szabályzat teljes szövege az Egyetemi Értesítő különszámában jelenik meg.)
112/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Kollégiumi Szabályzat (tervezet) 3.§ (2) alatt szereplő EHÖK módosítójavaslatot nyílt szavazással, 21 igen, 5 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
113/2001. számú ET-liatározat
Az Egyetemi Tanács a Kollégiumi Szabályzat (tervezet) 4.§ (1) a) pontja alatt szereplő
EHÖK javaslatot nyílt szavazással, 20 igen, 3 nem, 4 tartózkodom szavazattal támogatja.
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114/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Kollégiumi Szabályzat (tervezet) 4.§ (3) alatt szereplő EHÖK módosítójavaslatot nyílt szavazással, 22 igen, 3 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
115/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Kollégiumi Szabályzat (tervezet) 4.§ (11) alatt szereplő EHÖK módosító javaslatot nyílt szavazással, 13 igen, 13 nem, 1 tartózkodom szavazattal nem támogatja.
116/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az Egyetemi Tanács bízza meg a Stratégiai Bizottságot, hogy 2001. szeptember 15-ig dolgozzon ki javaslatot az SZTE rendelkezésére
álló kollégiumok nem egyetemi keretekben történő üzemeltetésének lehetőségeire - figyelemmel többek között az egyetem oktató, nevelő kötelezettségeire és a karok érdekeire - nyílt szavazással, 22 igen, 2 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja,
t

117/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az USA Kémiatörténeti Programjának azon kezdeményezését, hogy a
szervezet által szállított, nagy PR-értékü táblával jelöljék meg azt a laboratóriumot, ahol
Szent-Györgyi Albert dolgozott, nyílt szavazással, 26 igen, I nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
118/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Kollégiumi Szabályzatot nyílt szavazással, 20 igen, 3 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.
(A szabályzat teljes szövege az Egyetemi Értesítő különszámában jelenik meg.)

NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának 2001. június 18-án (hétfő)
14.00 órakor tartott 2001. évi VI. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek
megvitatásra:
K
1. Személyi ügyek
I. IGAZGATÓI MEGBÍZÁS:

— Javaslat dr. Dobi János szakvezető tanár igazgatói megbízására a Ságvári
Endre Gyakorló Gimnázium élére
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes
II. INTÉZETVEZETŐI MEGBÍZÁS:

— Javaslat dr. Fodor István egyetemi docens intézetvezetői megbízására a BTK
Néprajzi, Ókortudományi, Orientalisztikai, Régészeti Intézet élére
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
HL. TANSZÉKCSOPORT-VEZETŐI MEGBÍZÁS:

— Javaslat dr. Csirik János egyetemi tanár tanszékcsoport-vezetői megbízására
a TTK Informatikai Tanszékcsoport élére
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
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IV. TANSZÉKVEZETŐ MEGBÍZÁSOK:

Állam- és Jogtudományi Kar
— Javaslat dr. Kaltenbach Jenő egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékre
Előadó: Dr. Besenyei Lajos dékán
— Javaslat dr. Szabó Imre egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékre
Előadó: Dr. Besenyei Lajos dékán
Általános Orvostudományi Kar
— Javaslat dr. Fazekas András egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a
Fogászati és Szájsebészeti Klinika élére
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
Bölcsészettudományi Kar
— Javaslat dr. Büky László egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Magyar Nyelvészeti Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Tar Ibolya egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Klasszika-Filolőgia Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Bcllon Tibor egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Néprajzi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Máthé-Tóth András főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a
Vallástudományi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Penkc Olga egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Kocsis Mihály egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Szláv Filológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Bakró-Nagy Marienne osztályvezető (MTA Nyelvtudományi Intézete) tanszékvezetői megbízására a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat dr. Simoncsis Péter tudományos főmunkatárs (ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete) tanszékvezetői megbízására a Finnugor
Nyelvtudományi Tanszékre
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
Juliász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
— Javaslat dr. Nánai László főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a Fizika
Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Rigó Jázon főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a Közművelődési Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Varga István főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a Neveléstudományi Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
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— Javaslat dr. Petrusán György főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a
Komán Nyelv és Irodalom Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat Maruzsnc dr. Sebő Katalin főiskolai docens tanszékvezetői megbízására a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Gyetvai György főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a
Testnevelés Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
Természettudományi Kar
— Javaslat dr. Hatvani László akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására az Analízis Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Csörgő Sándor akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására az Analízis Alkalmazásai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Totik Vilmos akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Kuba Attila egyetemi docens tanszékvezetői megbízására az Alkalmazott Informatikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Gulya Károly egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására az Állattani és Sejtbiológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
V . PROFESSOR EMERITUS CÍM ADOMÁNYOZÁSA

— Javaslat Professor Emeritus cím adományozására dr. Mari Albert ny. egyetemi tanár (ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika) részére
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
2.

Tájékoztató a jogelőd intézmények 2000. évi költségvetési beszámolójáról
Előadó: Dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató

3. Javaslat Élelmiszeripari menedzser akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítására a zalaegerszegi Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskolában
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes
4. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Tanácsának összetételére
Előadó: Dr. Szabó Gábor gazdasági és közkapcsolati ügyek rektorhelyettese
5.

Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Kitüntetési Szabályzatának elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár

6. Javaslat „Az Egyetem saját halottjakénti eltemettetésről" szóló szabályzat elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár
7.

Javaslat a Szegedi Tudományegyetem „Az Intézményi Ünnepek és Megemlékezések
Rendjéről" szóló szabályzatának módosítására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár

8.

Bejelentések

9.

Kérdések-válaszok
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HATÁROZATOK
119/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a MAB három főiskolai és három egyetemi tanári felterjesztésre vonatkozó nemleges határozatára válaszul az ET a már jóváhagyott javaslatok ismételt lelterjesztését, 24 igen, 1 nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
120/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Dobi János szakvezető tanár igazgatói megbízását a Ságvári Endre
Gyakorló Gimnázium élére titkos szavazással, 24 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
121/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Fodor István egyetemi docens intézetvezetői megbízását a Néprajzi,
Ókortudományi, Orientalisztikai, Régészeti Intézet (BTK) élére titkos szavazással, 26
igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
122/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Csirik János egyetemi tanár tanszékcsoportvezetői megbízását az
Informatikai Tanszékcsoport (TTK) élére titkos szavazással, 25 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
123/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Kaltenbach Jenő egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékre (AJTK) titkos szavazással, 24 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
124/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Szabó Imre egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Polgári
Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékre (ÁJTK) titkos szavazással, 25 igen, 0 nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.
125/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Fazekas András egyetemi tanár tanszékvezetői megbízását a Fogászati és Szájsebészeti Klinika (ÁOK) élére titkos szavazással, 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
126/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Büky László egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Magyar
Nyelvészeti Tanszék (BTK) élére titkos szavazással, 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
127/2001. számú ET-liatározat
Az Egyetemi Tanács Tar Ibolya egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a KlasszikaFilológia Tanszék (BTK) élére titkos szavazással, 24 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
128/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Bellon Tibor egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Néprajzi
Tanszék (BTK) élére titkos szavazással, 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
129/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Máthé-Tóth András főiskolai tanár tanszékvezetői megbízását a
Vallástudományi Tanszék (BTK) élére titkos szavazással, 24 igen, 0 nem, I tartózkodom
szavazattal támogatja.
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130/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Penke Olga egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Francia
Nyelvi és Irodalmi Tanszék (BTK) élére titkos szavazással, 27 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
131/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Kocsis Mihály egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Szláv
Filológiai Tanszék (BTK) élére titkos szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
132/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Nánai László főiskolai tanár tanszékvezetői megbízását a Fizika
Tanszék (JGYTFK) élére titkos szavazással, 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
133/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Rigó Jázon főiskolai tanár tanszékvezetői megbízását a Közművelődési Tanszék (JGYTFK) élére titkos szavazással, 27 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
134/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Varga István főiskolai tanár tanszékvezetői megbízását a Neveléstudományi Tanszék (JGYTFK) élére titkos szavazással, 27 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja.
135/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Petrusán György főiskolai tanár tanszékvezetői megbízását a Román Nyelv és Irodalom Tanszék (JGYTFK) élére titkos szavazással, 27 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
136/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Maruzsné dr. Sebő Katalin főiskolai docens tanszékvezetői megbízását
a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék (JGYTFK) élére titkos szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
137/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Gyetvai György főiskolai tanár tanszékvezetői megbízását a Testnevelés Tanszék (JGYTFK) élére titkos szavazással, 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
138/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Hatvani László akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői megbízását az Analízis Tanszék (TTK) élére titkos szavazással, 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
139/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Csörgő Sándor akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői megbízását az Analízis Alkalmazásai Tanszék (TTK) élére titkos szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
140/2001. számú ET-határozat
Az Enyetemi Tanács dr. Totik Vilmos akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői megbízását a Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék (TTK) élére titkos szavazással, 26
igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
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141/2001. szánni ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr! Kuba Attila egyetemi docens tanszékvezetői megbízását az Alkalmazott Informatikai Tanszék (TTK) élére titkos szavazással, 27 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
142/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Gulya Károly egyetemi tanár tanszékvezetői megbízását az Állattani
és Sejtbiológiai Tanszék (TTK) élére titkos szavazással, 26 igen, I nem, 0 tartózkodom
szavazattal támogatja.
143/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Mari Albert ny. egyetemi tanár (ÁOK Fogászati és Szájsebésszeti
Klinika) részére a Professor Emeritus cím adományozását titkos szavazással, 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
144/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a jogelőd intézmények 2000. évi költségvetési beszámolóját nyílt szavazással, 24 igen, 0 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.
145/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az Élelmiszeripari menedzser akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzés indítását a zalaegerszegi Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában nyílt szavazással, 26 igen, 0 nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.
146/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Társadalmi Tanácsának összetételére vonatkozó javaslatot
nyílt szavazással, 21 igen, 0 nem, 5 tartózkodom szavazattal támogatja.
147/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzata (tervezet) 3. d) pontjának módosítására vonatkozó javaslatot nyílt szavazással, 25 igen, 0
nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
148/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzata (tervezet) 3. pontjára vonatkozó azon kiegészítést, hogy az elismerő oklevéllel a minimálbér
kétszeresének megfelelő pénzjutalom járjon, nyílt szavazással, 12 igen, 14 nem, 1 tartózkodom szavazattal nem támogatja.
149/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzata (tervezet) 4. e) pontjának módosítására vonatkozó javaslatot nyílt szavazással, 25 igen, I
nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.
t

150/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzata elfogadására tett javaslatot nyílt szavazással, 27 i^en szavazattal egyhangúlag támogatja.
(A szabályzat teljes szövege az Egyetemi Értesítő különszámában jelenik meg.)
151/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Az Intézményi Ünnepek és Megemlékezések Rendjéről szóló szabályzat III. 7. a) pontjának módosítására tett javaslatot nyílt szavazással, 13 igen, 6 nem, 5
tartózkodom szavazattal támogatja.
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HATÁLYOS SZÖVEG:

III. Fejezet:
Az Egyetemi Tanács ünnepi, nyilvános ülései
7.a) Az Egyetemi Tanács az alábbi esetek alkalmával tart ünnepi, nyilvános tanácsülést:
• Szegedi Tudományegyetem Napja (ezen az ünnepi ülésen kerül sor az euyelemi és a
főiskolai docensi kinevezések, a „Professor Emeritus", az „Örökös Professzor", a
„Magister Emeritus", továbbá az egyetemi magántanári és a címzetes főiskolai tanári
címek átadására),
• ...
I

ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:

III. Fejezet:
Az Egyetemi Tanács ünnepi, nyilvános ülései
7.a) Az Egyetemi Tanács az alábbi esetek alkalmával tart ünnepi, nyilvános tanácsülést:
• Szegedi Tudományegyetem Napja (ezen az ünnepi ülésen kerül sor a „Professor
Emeritus" és a „Magister Emeritus" címek, valamint a „Pro Universitate" díj és a
„Discipuli Pro Universitate" díj átadására),
• ...

152/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a főiskolai és egyetemi szintű Társadalomismeret szak alapítását és indítását nyílt szavazással, 21 igen, 2 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
153/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy a BTK Finnugor Tanszékére szigorú kivételként
docensi álláshely kerüljön meghirdetésre az Egyetemi Értesítőben, nyílt szavazással, 22
igen, 0 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.

NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának 2001. július 2-án (hétfő)
14.00 órakor tartott 2001. évi VII. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek
megvitatásra:
1. Személyi ügyek
— Javaslat Bácsi János igazgatói megbízására a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskola élére
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat Prof. dr. Winfried Ulrich (Christian-Albrcchts Tudományegyetem,
Kicl, Német Nyelv és Irodalom és Szakmódszertani Intézet vezetője) számára
Doctor Honoris Causa cím adományozására
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Szekeres László emeritus professzor (ÁOK Farmakológiai és
Farmakotcrápiai Intézet) számára Pro Universitate díj adományozására
Előadó: Dr. Lonovics János dékán
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2. Javaslat Szülésznő akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítására az
Egészségügyi Főiskolai Karon
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes
3. Javaslat egyetemi szintű Egészségtan tanár szak indítására az Altalános Orvostudományi és Juliász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes
4. Javaslat a „Magister Emeritus" cím adományozásának rendjére
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár
5. Javaslat az intézményi Köztársasági ösztöndíj-lista jóváhagyására
Előadó: Dr. Seres László hallgatói ügyek rektorhelyettese
6. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskoláinak akkrcditációjára
Előadó: Dr. Benedek György tudományos rektorhelyettes
7. Javaslat a Doktori Fokozatszerzés és Doktori Képzés Szabályzata módosítására
Előadó: Dr. Benedek György tudományos rektorhelyettes
8. Javaslat az Egyetemi Kutatási Pályázatok nyilvántartására
Előadó: Dr. Benedek György tudományos rektorhelyettes
9. Javaslat a Ságvári Endre Gyakorló Altalános Iskola Pedagógiai programjának elfogadására
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes
lü. Javaslat a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Pedagógiai programjának elfogadására
Előadó: Dr. Visy Csaba oktatási rektorhelyettes
11. Javaslat a kollégiumi térítési díjak megállapítására
Előadó: Dr. Seres László hallgatói ügyek rektorhelyettese
12. Bejelentések
13. Kérdések - válaszok

HATÁROZATOK
154/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Bácsi János igazgatói megbízását a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai
Kar Gyakorló Általános Iskola élére titkos szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja.
155/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Prof. dr. Winfried Ulrich (Christian-Albrcchts Tudományegyetem,
Kiel, Német Nyelv és Irodalom és Szakmódszertani Intézet vezetője) számára a Doctor
Honoris Causa cím adományozását titkos szavazással, 27 igen, I nem, I tartózkodom
szavazattal támogatja.
156/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Szekeres László emeritus professzor (ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) számára a Pro Universitate díj adományozását titkos szavazással,
23 igen, 2 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
157/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Intézetbe kihelyezett szülésznő akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítását az
Egészségügyi Főiskolai Karon nyílt szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
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158/2001. szánni ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a kecskeméti Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakképző Intézetbe kihelyezett szülésznő akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítását az Egészségügyi Főiskolai Karon nyílt szavazással, 27 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja.
159/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az egyetemi szintű Egészségtan tanár szak indítását az ÁOK-n és a
JGYTFK-n nyílt szavazással, 1 1 igen, 14 nem, 3 tartózkodom szavazattal nem támogatja.
160/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Mérnöktanár kiegészítő alapképzés indítására vonatkozó javaslatot
nyílt szavazással, 27 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
161/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy a „Magister Emeritus" címmel egyszeri anyagi
juttatás járjon, nyílt szavazással, 22 igen, 3 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
162/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy a „Magister Emeritus" címmel - figyelemmel a
Professzor Emeritus címmel rendelkezők rendszeres anyagi juttatásairól szóló Korm. rendeletre - egyszeri juttatás járjon, melynek mértékét az érintett Kar határozza meg, titkos
szavazással, 26 igen, I nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
163/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a „Magister Emeritus" cím adományozásának rendjére vonatkozó szabályzatot nyílt szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
(A szabályzat

teljes szövege

az Egyetemi

Értesítő

különszámában

jelenik

meg.)

164/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács i a Köztársasági Ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslatot nyílt szavazással, 25 igen, 0 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.
165/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Doktori Iskoláinak akkreditációjára vonatkozó javaslatot nyílt
szavazással, 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
166/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Doktori Fokozatszerzés és a Doktori Képzés Szabályzata módosítására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően nyílt szavazással, 28 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja.
Indoklás: A z Egyetemi Tanács 2000. október 16-án elfogadott Doktori Szabályzat az akkor hatályos,
többször módosított 47/1994. sz. Kormányrendeletben és a M A B 2000/7/11. sz. határozatában
foglaltakat vette alapul. Azóta megjelent az 51/2001. sz. Kormányrendelet a doktori képzésről és a
doktori fokozatszerzésről (hatályon kívül helyezve a korábbit), és a MAB is módosította korábbi
határozatát (összhangba hozta a hatályos Kormányrendelettel), ez a 2001/3/V1/5-6. sz. határozat.
A z Egyetemi Tanács által elfogadott módosítások ezen jogszabályi változtatásokat tükrözik, zömmel a korábbi jogszabályokból beemelt szövegrészek cseréjét jelentik az újakra. Ez alól némiképp
kivételt képeznek a Szabályzat 5.1. és 5.2. pontjait módosítók. Ezeket az indokolja, hogy a korábbi
jogszabályok kötelezően írták elő azt, hogy a doktori tanácsok egyharmada külső tag. Ezen kötelező előírás hatályát vesztette, csak mint MAB ajánlás él tovább. A módosítás ezt tükrözi, nem kívánjuk rögzíteni a külső tagok számát.
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H A T Á L Y O S SZÖVEG:
5.1. A z E D T szavazati jogú tagjai - valamennyien egyetemi tanárok, és/vagy akadémiai doktorok az ... sz. mellékletben felsorolt tudományágak l - l képviselője és tisztségüknél fogva az Egyetem
tudományos rektorhelyettese, az E D T elnöke, valamint a kari doktori tanácsok elnökei.
5.2. A z E D T tagjainak legalább egyharmada olyan külső személy, aki nem áll közalkalmazotti j o g v i szonyban az Egyetemmel, és tudományos fokozata van. A külső tagok valamennyien szavazati
joggal rendelkeznek. A z EDT külső tagjait a doktori képzésben az Egyetemmel együttműködő
kutatóintézetek és más egyetemek oktatói és kutatói közül, a kari doktori tanácsok előterjesztése
alapján a rektor bízza meg 3 évre.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
5.1. A z E D T szavazati jogú tagjai - valamennyien egyetemi tanárok, és/vagy akadémiai doktorok az I. sz. mellékletben felsorolt tudományágak l - l képviselője és tisztségüknél fogva az Egyetem
tudományos rektorhelyettese, az EDT elnöke és titkára (az utóbbi szavazati j o g nélkül), valamint
a kari doktori tanácsok elnökei.
5.2. A z E D T munkájában az Egyetemmel a doktori képzésben, illetve a doktori fokozatok elbírálásában együttműködő más felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek és kutatóhelyek
tudományos fokozattal rendelkező szakmai képviselői is részt vesznek külső tagként, akiket a kari doktori tanácsok előterjesztése alapján, az EDT véleményének ismeretében a rektor bíz meg 3
évre. A z ülésen jelen levő külső tagok szavazati joggal rendelkeznek.
H A T Á L Y O S SZÖVEG:

'

8.1. A z
(a)
(b)
(c)

E D T dönt
a doktori fokozat
odaítéléséről,
a külföldön szerzett doktori fokozat honosításáról,
az államilag finanszírozott ösztöndíjas képzés felvételi keretének tudományterületek közötti
elosztásáról,
(d) a doktori iskolákon belül működő doktori programok jóváhagyásáról,
(e) a doktori iskolák vezetőiről,
az alapító tagokról; a jóváhagyott
személyeket
felterjeszti
a
MAB-hoz.
8.2. A z E D T döntéseit a kari doktori tanácsok véleményének ismeretében hozza meg.
8.3. A z E D T javaslatot tesz az Egyetemi Tanácsnak
(a) a doktori képzésre kapott költségvetési támogatás karok közötti elosztásáról, és központi kezelésű részéről;
(b) tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) cím odaítélésére,
(c) kitüntetéses doktori fokozatra (Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae) való felterjesztésre.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
8.1. A z
(a)
(b)
(c)

E D T dönt
a doktori fokozat
odaítéléséről,
a külföldön szerzett doktori fokozat honosításáról,
az államilag finanszírozott ösztöndíjas képzés felvételi keretének tudományterületek közötti
elosztásáról,
(d) a doktori iskolákon belül működő doktori programok jóváhagyásáról,
(e) a doktori iskolák minőségbiztosításának
elveiről.
8.2. A z E D T jóváhagyja
(a) és m e g b í z z a a doktori iskolák alapító tagjait az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatára.
(b) a doktori iskolák alapításának kezdeményezését,
(c) a doktori iskolák szabályzatát.
8.3. A z E D T javaslatot tesz
(a) a doktori iskolák vezetőire, akiket a M A B jóváhagyása után a rektor bíz meg, illetve ment
föl,
(b) az egyetemi tanácsnak a doktori képzésre kapott költségvetési támogatás felosztásáról az
Egyetemi Tanácsnak,
(c) tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) cím odaítélésére,
(d) kitüntetéses doktori fokozatra (Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae) való felterjesztésre.
8.4. A z E D T döntéseit a kari doktori tanácsok véleményének ismeretében hozza meg.
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H A T Á L Y O S SZÖVEG:
9.2. A kari doktori tanácsok kiilső, valamint doktorjelölt hallgatói tagjaira a szabályzat 5.2. pontjában, valamint az Ftv. 7.§-ának (2) bekezdésében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
9.2. A kari doktori tanácsok külső, valamint doktorandusz hallgatói tagjaira a szabályzat 5.2. és 5.3. pontjaiban, valamint az Ftv. 7.§-ának (2) bekezdésében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
H A T Á L Y O S SZÖVEG:
10.2. A kari doktori tanácsok a doktori iskolák tanácsainak véleménye ismeretében javaslatot tesznek
(a) a doktori fokozat odaítélésére,
(b) minden olyan kérdésben, amelyben e szabályzat döntési, vagy javaslattételi jogot biztosít az
EDT-nek,
(c) a kari tanácsoknak a doktori képzés normatív támogatásának az e g y e s iskolák közötti elosztásáról.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
10.2. A kari doktori tanácsok a doktori iskolák tanácsainak javaslatára jóváhagyják
(a) a doktori iskolák tanárait,
(b) a témavezetőket,
(c) a meghirdetendő képzési programokat,
( d ) a z EDT által meghatározott elvek alapján a karon működő doktori iskolák minőségbiztosítási
rendszerét.
10.3. A kari doktori tanácsok a doktori iskolák tanácsainak véleménye ismeretében javaslatot tesznek
(a) a doktori fokozat odaítélésére,
(b) minden olyan kérdésben, amelyben e szabályzat döntési, vagy javaslattételi jogot biztosít az
EDT-nek,
(c) a kari tanácsoknak a doktori képzés normatív támogatásának az e g y e s iskolák közötti elosztásáról.
H A T Á L Y O S SZÖVEG:
11.2. A Doktori Intézet feladatai:
- a doktori fokozatszerzéssel és a doktori képzéssel kapcsolatos e g y s é g e s egyetemi szintű nyilvántartások vezetése, amely kiterjed a fokozatszerzés és a képzés egészére,
- a nyilvántartási rendszer karbantartása, és igények szerinti bővítése,
- a fokozatszerzésre való jelentkezések fogadása, majd a regisztrálás után továbbítása a doktori
iskola szerint illetékes karra,
- a z állami ösztöndíjak folyósítása az Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága közreműködésével,
- a tandíjjal és a képzési költségtérítéssel kapcsolatos ügyek (tandíjmegállapítás és a befizetések regisztrálása)
- adatszolgáltatások az Oktatási Minisztériumnak, a MAB-nak és a doktori iskoláknak,
- kapcsolattartás a doktorandusz érdekvédelmi szervezetekkel,
- PR-tevékenység (beleértve a képzési és a felvételi lehetőségek meghirdetését, az e g y e s kurzusok más intézmények doktorjelölt hallgatói számára való meghirdetését),
- az e g y e s doktori iskolákban folyó szervezett képzések igény- és szükség szerinti összehangolása,
- a szervezett képzésre való jelentkezések fogadása,
- az E D T üléseinek előkészítése, a kari doktori tanácsok munkájának összehangolása.
FI F O G A D O T T M Ó D O S Í T Á S :
11.2. A Doktori Intézet feladatai:
- a doktori fokozatszerzéssel és a doktori képzéssel kapcsolatos e g y s é g e s egyetemi szintű nyilvántartások vezetése, amely kiterjed a fokozatszerzés és a képzés egészére,
- a nyilvántartási rendszer karbantartása, és igények szerinti bővítése,
- a fokozatszerzésre való jelentkezések fogadása, majd a regisztrálás után továbbítása a doktori
iskola szerint illetékes karra,
- az állami ösztöndíjak folyósítása az Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága közreműködésével,
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- a tandíjjal és a képzési költségtérítéssel'kapcsolatos ügyek (tandíjmegállapítás és a befizetések regisztrálása)
- adatszolgáltatások az Oktatási Minisztériumnak, a MAB-nak és a doktori iskoláknak,
- kapcsolattartás a doktorandusz érdekvédelmi szervezetekkel,
- PR-tevékenység (beleértve a képzési és a felvételi lehetőségek meghirdetését, az egyes kurzusok más intézmények doktorjelölt hallgatói számára való meghirdetését),
- az egyes doktori iskolákban folyó szervezett képzések igény- és szükség szerinti összehangolása,
- a szervezett képzésre való jelentkezések fogadása,
- az EDT üléseinek előkészítése, a kari doktori tanácsok munkájának összehangolása,
- gondoskodik - a doktorjelölt közreműködésével - a sikeres védés után a tézisek magyar és a doktori iskola által meghatározott idegen nyelven, elektronikus úton való nyilvánosságra hozásáról.
A 14.1. PONT UTÁNI - KORMÁNYRENDELETBŐL IDÉZETT- HATÁLYOS SZÖVEGRÉSZ:
R.5.§ (3) Az értekezést a kérelem benyújtásával egyidőben, vagy a kérelem elfogadását követő kél éven belül kell
benyújtani.
A 14.1. PONT UTÁNI - KORMÁNYRENDELETBŐL IDÉZETT- Ú.l SZÖVEGRÉSZ:
R.34.§ (I) Az értekezést a kérelem benyújtásával egyidőben, vagy a kérelem elfogadását követő kél éven beliil
kell benyújtani.
(2) Amennyiben a jelölt az (!) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a kérelem benyújtásától számított két év elteltével a fokozatszerzési eljárást meg kell szüntetni.
HATÁLYOS SZÖVEG:
17.1. A kari doktori tanács a jelentkezés elfogadásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata
alapján jóváhagyja a szigorlat tárgycsoportosítását és kijelöli a szigorlati bizottságot. A szigorlatot a jelentkezés elfogadása után fél éven belül le kell tenni. E határidőt indokolt esetben a kari doktori tanács legfeljebb fél évvel meghosszabbíthatja.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
17.1. A kari doktori tanács a jelentkezés elfogadásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata
alapján jóváhagyja a szigorlat tárgycsoportosítását és kijelöli a szigorlati bizottságot.
A 18.2. PONT UTÁNI - KORMÁNYRENDELETBŐL IDÉZETT - HATÁLYOS SZÖVEGRÉSZ
TÖRLENDŐ.
HATÁLYOS SZÖVEG:
21.1. A doktori szigorlat a doktori képzésben részt vevő hallgató (ill. a doktorjelölt)
tudományszakában szerzett ismereteinek (ill. tágabb kutatási szakterületén szerzett ismereteinek) áttekintő jellegű számonkérési formája. A doktori szigorlatol nyilvánosan, bizottság elölt kell lelenni.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
21.1. A doktori szigorlat - legfeljebb a kérelem benyújtásától számítolt kél éven belül - nyilvánosan a
doktori képzésben részt vevő hallgató (ill. a doktorjelölt) tudományszakában szerzett
ismereteinek (ill. tágabb kutatási szakterületén szerzett ismereteinek) áttekintő jellegű számonkérési formája. A doktori szigorlatot nyilvánosan, bizottság előtt kell lelenni.
HATÁLYOS SZÖVEG:
23.1. A választható doktori szigorlati főtárgyakat a 6 - 9 . sz. mellékletek sorolják fel.
23.2. A szigorlati tárgyak tematikáját a doktori iskolák tanácsai határozzák meg, és a kari doktori tanácsok hagyják jóvá.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
23. A szigorlati tárgyak tematikáját a doktori iskolák tanácsai határozzák meg, és a kari doktori tanácsok hagyják jóvá.
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HATÁLYOS SZÖVEG:
25. A sikertelen szigorlat letételét hat hónap elteltével még egyszer meg lehet kísérelni. A megismételt szigorlatra új bizottságot kell megbízni. Ha a vizsga akkor is sikertelen, az eljárást le kell zárni. A z újabb eljárásra a R. 5. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
25. A sikertelen szigorlat letételét hat hónap elteltével még egyszer meg lehet kísérelni. A megismételt szigorlatra új bizottságot kell megbízni. Ha a vizsga akkor is sikertelen, az eljárást le kell zárni. A z újabb eljárásra a R. 37. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, amely a VIII.
fejezetben olvasható.
H A T Á L Y O S SZÖVEG:
29.5. A z értekezéshez mellékelni keli az értekezés téziseit magyar nyelven, és a doktori iskola tanácsa által meghatározott nyelven. A nem magyar nyelvű tézisek példányszámát, továbbá a tézisek formáját a doktori iskola tanácsa határozza meg. A magyar nyelvű tézisek példányszáma
15-nél kevesebb nem lehet.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
29.5. A z értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit magyar és angol (esetleg más, a: adott tudományág sajátosságának
megfelelő) nyelven. A z angoltól eltérő nyelv meghatározása az illetékes doktori iskola joga. A nem magyar nyelvű tézisek példányszámát, továbbá a tézisek formáját a doktori iskola tanácsa határozza meg. A magyar nyelvű tézisek példányszáma 15-nél
kevesebb nem lehet.
H A T Á L Y O S SZÖVEG:
31.4. A két hivatalos bíráló a kari doktori tanács felkérésére három hónaiion belül írásos bírálatot késni
az értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre. A jelöli a bírálatokat megkapja, és azokra írásban válaszol. Az értekezést két támogató javaslat esetén a kari doktori
tanács nyilvános vitára bocsátja. Két elutasító bírálat esetén a kari doktori tanács a fokozatszerzési
eljárást lezárja. Újabb eljárás csak az R. 5. §-ának (4) bekezdése szerint kezdeményezhető.
31.5. Ha az egyik bíráló javaslata
nemleges, akkor a kari doktori tanács egy további,
harmadik
bírálót is felkér. Ha a harmadik bíráló javaslata pozitív, a kari doktori tanács az értekezést nyilvános vitára bocsátja. Ha a harmadik bíráló véleménye elutasító, a jelölt írásbeli kérelmére a
vita kitűzhető, ellenkező esetben a doktori tanács a fokozatszerzési eljárást lezárja, és újabb eljárás csak az R. 5. §-ának (4) bekezdése szerint kezdeményezhető.
FI.FOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
31.4. A két hivatalos bíráló a kari doktori tanács felkérésére három hónapon belül írásos bírálatot készít
az értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre. A jelölt a hírálatokat megkapja, és azokra írásban válaszol. Az értekezést két támogató javaslat esetén a kari doktori
tanács nyilvános vitára bocsátja. Két elutasító bírálat esetén a kari doktori tanács a fokozatszerzési
eljárást lezárja. Újabb el járás csak az R. 37. §-ának (1) bekezdése szerint kezdeményezhető.
31.5. Ha az egyik bíráló javaslata
nemleges, akkor a kari doktori tanács egy további,
harmadik
bírálót is felkér. Ha a harmadik bíráló javaslata pozitív, a kari doktori tanács az értekezést nyilvános vitára bocsátja. Ha a harmadik bíráló véleménye elutasító, a jelöli írásbeli kérelmére a
vita kitűzhető, ellenkező esetben a doktori tanács a fokozatszerzési eljárást lezárja, és újabb eljárás csak az R. 37. §-ának ( I ) bekezdése szerint kezdeményezhető.
H A T Á L Y O S SZÖVEG:
32.5. A jelölt a nyilvános vita keretében (szabad előadásban, max. 30 percben) ismerteti
értekezésének (munkájának) téziseit. Ismertetik a bírálatokat, majd a jelölt a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire, észrevételeire
válaszol.
FI FOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
32.5. A doktorjelölt a nyilvános vita keretében (szabad előadásban, max. 30 percben) ismerteti értekezésének (munkájának) téziseit. Ismertetik a bírálatokat, majd a jelölt a bírálók írásos, illetve a
bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire, észrevételeire
válaszol.
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HATÁLYOS SZÖVEG:
32.8. Az egyetem a doktorjelölt

kérelmére a doktori szigorlat és a védés minősítéséről

igazolást

ad.

kérelmére a doktori szigorlat és a védés eredményéről

igazolást

ad.

ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
32.8. Az egyetem a doktorjelölt

A 32.8. PONT UTÁN - KORMÁNYRENDELETBŐL IDÉZETT - ÚJ SZÖVEGRÉSZ KERÜL BE:
R.37.§ (I) Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számiunt két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.
HATÁLYOS SZÖVEG:
38. Új doktori iskolák szervezését az egyetem akadémiai doktori fokozattal rendelkező oktatói a kari
doktori tanácsoknál kezdeményezhetik. Az új doktori iskolákat a kari doktori tanácsok
véleménye
alapján az EDT hagyja jóvá, és terjeszd fel a MAB-hoz
akkreditálásra.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
38. Új doktori iskolák szervezését az egyetem akadémiai doktori fokozattal rendelkező oktatói a kari
doktori tanácsoknál kezdeményezhetik. A pályázatot az EDT véleményezi, és az ET jóváhagyása
után a rektor nyújtja be a MA B-hoz.
HATÁLYOS SZÖVEG:
39.1. A szervezett képzés segíti a doktorjelöltet a doktori fokozat elnyeréséhez szükséges tudásszint
és kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek érdekében a doktorjelölt szervezett tudományos
képzésben, szükség szerint idegen nyelvi képzésben vesz részt, továbbá a doktori iskola szerint
illetékes valamely tanszék, klinika vagy kutatóintézet keretében egyéni kutatómunkát végez. A
doktori képzésben a tanulmányi idő tartama három év, 6 félév (36 hónap).
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
39.1. A szervezett képzés segíti a doktorjelöltet a doktori fokozat elnyeréséhez szükséges tudásszint
és kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek érdekében a doktorjelölt szervezett tudományos
képzésben, szükség szerint idegen nyelvi képzésben vesz részt, továbbá a doktori iskola szerint
illetékes valamely tanszék, klinika vagy kutatóintézet keretében egyéni kutatómunkát végez.
R.31.§ (2) A szervezett doktori képzésben a Szabályzatban előirt tanulmányi kötelezettségek teljesítésének és a
doktori ösztöndíj folyósításának időtartama három év (36 hónap).
A 39.3. PONT UTÁN - KORMÁNYRENDELETBŐL IDÉZETT- ÚJ SZÖVEGRÉSZ KERÜL BE:
R.31.§ (6) Doktori, illetve mesterképzésben, valamennyi képzési jármában a fokozat és az oklevél megszerzésének feltételéül előírt munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi követelmény teljesítéséi -- a külön jogszabály szerint - tanulmányi pontokban (kreditekben) kell mérni.
HATÁLYOS SZÖVEG:
40.1. Az elméleti képzés alapját félévenkénti (14 hetes félévet alapul véve) általában 28 órás kurzusok adják. Az egyes félévekre előírt, illetve ajánlott kurzusokat (III. számukat) a programok határozzák meg. A programok szaklaboratóriumi gyakorlatokat is előírhatnak.
40.2. képzés hat féléve alatt legalább hat (legalább heti 2 órás illetve 2 tanegységes) kurzus anyagából kell vizsgát tenni tetszőleges elosztásban úgy, hogy az első félév végéig legalább egy, a második félév végéig összesen legalább három vizsga legyen.
40.3. Az egyes foglalkozásokon nyújtott teljesítményt a meghirdetés szerinti formában (kollokvium,
beszámoló, záródolgozat stb.) a számonkérés 1-5, vagy 1-3 fokozatú minősítésével kell értékelni, a részvételt pedig aláírással kell igazolni.
40.4. A vizsgaidőszak félévente három hét. A vizsgaidőszakot a kari doktori tanács jelöli ki a doktori
iskolák tanácsainak véleménye alapján, s annak egyéni kérelemre történő indokolt meghosszabbításáról az illetékes kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese dönt.
40.5. Elégtelen ( I ) érdemjegy javítása egyszer kísérelhető meg, egyébként más tárgyból kell tanegységet szerezni.
40.6. A doktorjelölt más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján szerzett tanegységeinek vagy dokumentált teljesítményének beszámításáról a doktori iskolák tanácsai döntenek.
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40.7. A disszertáció szűkebb témakörét a doktorjelölttel és témavezetőjével való megbeszélés alapján
. a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá. Ennek legkésőbb a negyedik félév végéig meg kell történnie.
40.8. A doktorjelölt a'hat szemeszter eredményes lezárása után végbizonyítványt (abszolutóriumot)
kap, ami annak dokumentuma, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségcinek
mindenben eleget tett, de megszerzése nem helyettesíti a doktori szigorlatot. A részbeni mentesítésre a Szabályzat 26.2. pontja vonatkozik.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
40.1. A szervezett képzés során a végbizonyítvány megszerzésének követelményeit (kreditekben) az
... sz. mellékletben előírtak figyelembe vételével az egyes doktori iskolák határozzák meg. A
kreditek kötelező alkalmazásának időpontját kormányrendelet rögzíti.
40.2. Az egyes foglalkozásokon nyújtott teljesítményt a meghirdetés szerinti formában (kollokvium,
beszámoló, záródolgozat stb.) a számonkérés 1-5, vagy 1-3 fokozatú minősítésével kell értékelni.
40.3. A vizsgaidőszak félévente három hét. A vizsgaidőszakot a kari doktori tanács jelöli ki a doktori
iskolák tanácsainak véleménye alapján, s annak egyéni kérelemre történő indokolt meghosszabbításáról az illetékes kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese dönt.
40.4. Elégtelen (I) érdemjegy javítása egyszer kísérelhető meg, egyébként más tárgyból kell kreditet
szerezni.
40.5. A doktorjelölt más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján szerzett krediteinek vagy dokumentált teljesítményének beszámításáról a doktori iskolák tanácsai döntenek.
40.6. A disszertáció szükebb'témakörét a doktorjelölttel és témavezetőjével való megbeszélés alapján
a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá. Ennek legkésőbb a negyedik félév végéig meg kell történnie.
40.7. A doktorjelölt a hat szemeszter eredményes lezárása után végbizonyítványt (abszolutóriumot)
kap, ami annak dokumentuma, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek
mindenben eleget tett, de megszerzése nem helyettesíti a doktori szigorlatot. A részbeni mentesítésre a Szabályzat 26.2. pontja vonatkozik.
A 41.1. PONT U T Á N - K O R M Á N Y R E N D E L E T B Ő L I D É Z E T T - S Z Ö V E G R É S Z KERÜL BE:
R.28.§ (2) Doktori képzésre egyelem! oklevéllel vagy azzal egyenértékű oklevéllel és legalább egy államilag elismert középfokú ,,C" típusú-nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek.
HATÁLYOS SZÖVEG:
41.3. Jelentkezni a 18. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével lehel. Doktori képzésre
(40. évüket be nem töltött) utolsó évfolyamos egyetemi hallgatók és egyetemi diplomával bíró
szakemberek jelentkezhetnek. A jelentkezési lapokat (mellékleteivel együtt) a Doktori Intézethez kell benyújtani.
EL FOG ADOTT MÓDOSÍTÁS:
41.3. Jelentkezni a 18. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével lehet. Doktori képzésre
utolsó évfolyamos egyetemi szakon tanuló hallgatók is jelentkezhetnek. A jelentkezési lapokat
(mellékleteivel együtt) a Doktori Intézethez kell benyújtani.
A 43.2. PONT UTÁN - KORMÁNYRENDELETBŐL IDÉZETT - ÚJ SZÖVEGRÉSZ KERÜL BE:
K.8.§ (1) A doktori képzésben részt vevő állami ösztöndíjban részesülő doktoranduszok tandíjat fizetnek. A tandíj
havi összege nqm haladhatja meg az éves költségvetési törvényben meghatározott nappali tagozatos
doktorandusz hallgatói normatíva éves támogatási összegének 1%-át.
(2) Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítést fizetnek.
(3) A tandíj mértékét, a költségtérítés összegét, a részleges vagy teljes mentesség eseteit, a fizetendő díjak
és térítések összegét a Szabályzat állapítja meg, és azokat az egyelem a doktori képzésre való felvétel
feltételeivel együtt hozza nyilvánosságra.
(4) A második, illetve a további évfolyamokon - beleértve a 36 hónapos képzési időt meghaladó legfeljebb
két félév időtartamot - a költségtérítési díj legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a Központi
Statisztikai Hivatal állal az "előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelt
összeg lehel. A költségtérítés összegéi a megelőző tanév május 31. napjáig az intézményben szokásos
módon nyilvánosságra kell hozni.
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H A T Á L Y O S SZÖVEG:
42.3. A z R. felhatalmazása alapján a képzési költségtérítéseket, amely doktori iskolákként eltérő lehet, a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján a kari doktori tanácsok határozzák meg. A
tandíj illetve a képzési költségtérítés fizetésének időtartama évi 12 hónap.
E L F O G A D O T T M Ó D O S Í T Á S (a régi 42.3. pont új száma 43.3.):
43.3. A z R. felhatalmazása alapján a képzési költségtérítéseket, amely doktori iskolákként eltérő lehet, a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján a kari doktori tanácsok határozzák meg. A
tandíj illetve a képzési költségtérítés fizetésének időtartama évi 12 hónap. A tandíjak és a költségtérítések összegét, valamint a tandíjmentességet a ... sz. melléklet szabályozza. Ugyanezen
melléklet rendelkezik az iménti díjak felhasználásáról.
A 42.2. pont törlésre kerül. A 42.5. és 42.5. pontok helyes sorszáma: 43.4. és 43.5., továbbá a 42.6.
pont törlésre kerül. Ugyancsak törlendő az e pont utáni - a régi kormányrendeletből beemeli szöveg. A továbbiakban minden egyes pont s o r s z á m a eggyel nő(!).
A 44. (volt 43.) pont utáni - a régi kormányrendeletből beemelt - s z ö v e g törlendő.

H A T Á L Y O S SZÖVEG:
44. A z évkihagyást az illetékes dékánhelyettesek engedélyezik a doktori iskola vezetőjének egyetértésével, és erről értesítik a Doktori Intézetet.
R. 3 . § (5) Amennyiben a hallgató a honvédelemről
szóló 1993. évi CX. törvény 92. §-ának (!) bekezdésében foglalt szolgálati kötelezettségét
teljesíti, annak időtartamára
az egyelem a hallgatóijogviszonyt
szünetelteti.
(6) A hallgató külföldi részképzésben
is részt vehet. A részképzésben
olyan
munkaprogramok
alapján vehet részt a hallgató, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak
érvényességét
az egyetem doktori képzési programjában.
Az állami ösztöndíjat legfeljebb 6 hónapig
tarló
külföldi részképzés idejére folyósítani kell, s legfeljebb 12 hónapig tartó kid földi
részképzés
idejére folyósítani
lehet.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
45. A doktorandusz hallgatót évente 25 munkanap szabadság illeti meg, továbbá a krcditek megszerz é s é h e z s z ü k s é g e s vizsgák előtt 5 - 5 nap tanulmányi szabadságra jogosult. Ezek nyilvántartására
a doktori iskola jogosult.
t

R. 3 1 . § (3) Az egyetem a tanulmányi idő megszakítását
legfeljebb három alkulommal, összesen
három
évre engedélyezheti
(évkihagyás).
Első alkalommal a kérelmet el kell fogadni. A hallgatói
jogviszony
szünetelése alatt állami ösztöndíj nem Jölyásílhatá.
(4) Évhalasztás, évkihagyás, valamint a tanulmányok más mádon történő megszakítása
után a
képzés folytatására
jelentkező doktorandusz
a jelen rendelet alapján meghatározott
támogatásokból
részesül, és az e rendelet alapján meghatározott
tandíjat, költségtérítést
köteles fizetni, kivéve, ha a Szabályzat 'ettől eltérő szabályt állapít meg.
(5) A felvételtől számított 72 hónap elteltével, a duklorandusz-hallgalói
jogviszony - a hallgatói névsorból való törléssel - megszűnik.
HATÁLYOS SZÖVEG:
46. A doktorjelöltek érdekvédelmét a Hallgatói Önkormányzat, a Doktoranduszok Országos Szövets é g e és a Doktorandusz Hallgatók Öntevékeny testületei látják el.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
47. A doktorjelöltek érdekvédelmét a Hallgatói Önkormányzat, a Doktoranduszok Országos Szövets é g e és a Doktorandusz Hallgatók Öntevékeny testületei látják el.
47.1. A doktorandusz hallgatói j o g v i s z o n y megszűnik
(a) a doktori fokozat megszerzésével,
(b) A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján kimondott kizárás fegyelmi büntetéssel,
(c) a doktorandusz hallgató elbocsátásával,
(d) a doktorandusz hallgató ezirányú bejelentésével,
(e) a doktorandusz hallgató névsorból való törléssel.
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47.2. A doktorandusz hallgató hallgatói jogviszonyának megszüntetésévei el kell bocsátani a szervezett doktori képzésből és a doktori képzést befejezettnek kell tekinteni, ha
(a) a doktorandusz hallgató azt maga kéri,
(b) azt a doktori iskola tanácsa kéri, mert
- a következő félévre való beiratkozás feltételeit saját hibájából nem teljesítette,
- a doktorandusz hallgató valamely kötelező, mással nem helyettesíthető tárgyból a megismételt vizsgán sem nyújtott értékelhető teljesítményt,
- a kitűzött kutatási terv a doktorandusz hallgató hibájából nem valósult m e g .
47.3. A z elbocsátás 47.2. pont (b) részében foglalt eseteiben a doktori iskola vezetőjének javaslata
alapján a Kari Doktori Tanács dönt.
47.4. Törölni kell a doktorandusz hallgatót a névsorból az R. 31. § (5) bekezdése alapján, valamint
akkor, ha hallgatói j o g v i s z o n y a a tanulmányi idő alatt két éven keresztül folyamatosan szünetel
anélkül, hogy tanulmányi megszakítására engedélyt kapott volna. A hallgatói névsorból való
törlésről - a Kari Doktori Tanács v é l e m é n y e alapján - a dékán határozatban rendelkezik.
47.5. A z E D T a doktorandusz hallgató tanulmányai során egyetlen alkalommal kérelmére, méltányossági alapon eltekinthet a 47.2. pont (b) pontjában foglaltaktól.
H A T Á L Y O S SZÖVEG:
53. A M A B határozatában szereplő fogalmak definícióit a 23. sz. melléklet tartalmazza.
ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS:
54. A R. 2.§ definíciói a ... sz. mellékletben szerepelnek.
A S z a b á l y z a t m ó d o s í t o t t cs e g y s é g e s s z e r k e z e t b e foglalt változata és mellékletei egy k é s ő b b i
k ü l ö n s z á m b a n fognak megjelenni!

167/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az Egyetemi Kutatási Pályázatok nyilvántartására vonatkozó javaslatot
azzal a kiegészítéssel, hogy a teljes szabályozásra az ősz folyamán visszatér a Tanács,
nyílt szavazással, 23 igen, 1 nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.
E l . F O G A D O T T SZÖVEG:

„Az Egyetemi Tanács az egyetemi kutatások támogatására benyújtott valamennyi pályázat
esetében kötelezi a pályázót, hogy a pályázat egy példányát nyilvántartás céljából a tudományos ügyek rektorhelyettesénél adja le."
168/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Pedagógiai programjának elfogadására tett javaslatot nyílt szavazással, 24 igen, 0 nem, 2 tartózkodom
szavazattal támogatja.
169/2001. szánni ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Pedagógiai programjának elfogadására fett javaslatot nyílt szavazással, 23 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
170/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az SZTE kollégiumaiban a 2001/2002. tanévben a
kollégiumi térítési díjak havi összege 3500 Ft legyen, nyílt szavazással, 24 igen, I nem, 0
tartózkodom szavazattal támogatja.
171/2001. száinú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az SZTE kollégiumaiban az alapszolgáltatások körébe nem tartozó többletszolgáltatásokért az egyes kollégiumi bizottságok térítési díjat állapíthatnak meg - az EHÖK egyetértése esetén - , melynek összege nem haladhatja meg a
havi 1000 Ft/főt, nyílt szavazással, 16 igen, 5 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.
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172/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az SZTE kollégiumaiban amennyiben a többletszolgáltatási (egyéb díj) megállapítására sor kerül, a többletszolgáltatásokat írásos formában kell rögzíteni és az Egyetemi Értesítőben megjelentetni, nyílt szavazással, 17 igen, 3
nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
173/2001. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az SZTE kollégiumaiban a kollégiumi (alap)díj
által fedezett szolgáltatások intézményi szinten egységes megállapítására, valamint az
egyéb többletszolgáltatási díjak megállapítására a 2001/2002. tanév őszén térjen vissza a
Tanács, nyílt szavazással, 18 igen, 2 nem, I tartózkodom szavazattal támogatja.

KÖZLEMÉNYEK
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
A SZEGEDI T U D O M Á N Y E G Y E T E M PÁLYÁZATOT HIRDET:

1. a Természettudományi Kar Növénytani Tanszékére egyetemi tanársegédi
álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegéd feladata a Növényi sejtbiológia, Növényszervezettan és
Növényrendszertan tárgyak gyakorlatának vezetése, terepgyakorlat-vezetés, szükség
szerint előadások tartása a fenti témakörökből. A pályázónak be kell kapcsolódnia a
Tanszék kutatómunkájába, a tanszéki feladatok ellátásába.
A pályázónak rendelkeznie kell biológus diplomával, középfokú nyelvvizsgával.
A kinevezés 4 évre szól.
2. a Természettudományi Kar Algebra és Számelmélet Tanszékére egyetemi
adjunktusi álláshely betöltésére a Tanszékhez tartozó tárgyakból.
A kinevezendő adjunktus feladata előadások és gyakorlatok tartása, részvétel a
Tanszék oktató- és kutatómunkájában, valamint önálló kutatómunka végzése.
A pályázónak rendelkeznie kell matematika tanári vagy matematikusi egyetemi
diplomával, nyelvismerettel, matematikai PhD abszolutóriummal és legalább ötéves
egyetemi oktatói múlttal.
A kinevezés 2001. augusztus l-jétől kezdve 4 évre szól.
3. a Természettudományi Kar Kolloidkémiai Tanszékére egyetemi tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegéd feladata a tanár szakos és vegyész oktatásban a laboratóriumi gyakorlatok vezetése és diákköri munkák, valamint projektmunkák témafelelősi feladatainak ellátása. Kutatási feladata réteges szerkezetű szorbensek preparálása és szorpciós tulajdonságainak vizsgálata.
A pályázónak rendelkeznie keli vegyész vagy kémia-fizika szakos tanári oklevéllel, legalább 3 éves oktatási gyakorlattal és angol és/vagy német nyelvtudással.
A kinevezés 2001. augusztus l-jétől kezdve 4 évre szól.
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4. a Természettudományi Kar Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékére egyetemi adjunktusi álláshely betöltésérc.
A kinevezendő adjunktus legfontosabb feladatai: ásványtani és kőzettani alapkollégiumi előadások és gyakorlatok tartása geográfus, környezettudomány, földrajz tanár környezettan tanár szakos hallgatók számára, rendszeres- ásványtan, magmás és
metamorf kőzettan, környezettan, vulkanológia előadások és gyakorlatok tartása a
graduális geográfus geológia szakirányú hallgatók számára, PhD-hallgatók, valamint
szakdolgozatot, illetve diplomamunkát készítő hallgatók és diákkörösök munkájának
irányítása, speciális kollégiumok és doktori kurzusok tartása, alapozó és szakirányú
terepgyakorlatok szervezése, vezetése, a Tanszék „Koch Sándor ásvány gyűjteményének" kezelése, bővítése.
Elvárás, hogy önálló nemzetközileg elismert kutatómunkát végezzen, ápolja és
fejlessze a Tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatait. A pályázónak részt kell vennie
a Tanszék egyéb (oktatási, gazdasági stb.) munkáinak szervezésében, végzésében.
Követelmény: a pályázónak rendelkeznie kell oki. geológusi diplomával, PhDfokozattal, megfelelő szintű publikációs tevékenységgel, legalább öl évet meghaladó
felsőoktatási gyakorlattal. Előny, ha a pályázó a Tanszéken önálló kutatási támogatással rendelkezik.
A kinevezés 4 évre szól.
5. a Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő egyetemi tanársegéd feladata gyakorlatok tartása az általános társadalomföldrajz, regionális társadalomföldrajz és geostatisztika területén, terepgyakorlatok szervezése és lebonyolítása. Részt kell vennie a tanszék kutatómunkájában,
a földrajz és geográfus szakos hallgatók képzésében.
A pályázónak rendelkeznie kell földrajz szakos egyetemi diplomával, legalább 4 éves
oktatási gyakorlattal, nyelvvizsgával, külföldi intézményben szerzett tapasztalattal. A
térinfonnatikai szoftverek használata és gyakorlat azok oktatásában előnyt jelent.
A kinevezés 4 évre szól.
6. a Természettudományi Kar Földtani és Őslénytani Tanszékére egyetemi
tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegéd feladata a Tanszékhez tartozó tárgyak oktatása, szakdolgozatok és diplomamunkák témavezetése, valamint önálló kutatómunka végzése.
A pályázónak rendelkeznie kell többéves egyetemi oktatási tapasztalattal, geológiai PhD-fokozattal, német felsőfokú nyelvismerettel, nemzetközi kapcsolatokkal.
Kutatási tevékenysége a negyedidőszak rétegtani, üledéktani, geokémiai és paleoökológiai kérdésein túl terjedjen ki a fiatal, ill. recens laza üledékek környezetföldtani vizsgálataira (ezen belül elsősorban a nehézfémtartalom-vizsgálatokra) is.
A kinevezés 3 évre szól.
7. a Természettudományi Kar Állattani és Sejtbiológiai Tanszékére egyetemi
tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegéd feladata a Tanszékhez tartozó tárgyakból gyakorlatok,
szemináriumok és speciális kollégiumok vezetése, illetve a Tanszék szakmai profiljának megfelelő tudományos kutatómunka végzése.
A pályázónak biológus diplomával kell rendelkeznie.
A kinevezés 2001. augusztus l-jétől kezdve 4 évre szól.
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A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Felsőoktatási Törvényben és a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Dékáni Hivatalába (6720 Szeged, Aradi vértanúk
tere 1.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-168-as telefonszáv mon kérhető felvilágosítás.
Dr. Mezősi G á b o r s. k.
dékán

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATOT HIRDET:

a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Finnugor
Nyelvtudományi Tanszékére egyetemi docensi álláshely betöltésére.
A kinevezendő egyetemi docens feladata előadások, szemináriumok tartása a
finnugor nyelvtudomány témaköréből, szakdolgozatok vezetése, a tanszéken folyó
doktori képzés irányítása, részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
A pályázónak rendelkeznie kell habilitációval, elismert tudományos és szakmai
tevékenységgel, valamint többéves egyetemi oktatói gyakorlattal.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Felsőoktatási Törvényben és 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 pályázat formai feltételeiről a (62) 544-008-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.
Dr. M é s z á r o s Rezső s. k.
rektor

TÁJÉKOZTATÓK

A Rektori Hivatalban 2001. június 15-étől PR-vezetői állást létesítettük. Az állást
- pályázati eljárás eredményeként - dr. Beke Tamás nyerte el, aki gyakorlati szakember, egyben a BTK Kommunikáció szak public relations oktatója.
Elérhetősége: Rektori Hivatal, tel.: 20/326-2739

>

Dr. S z a b ó linre s. k.
egyetemi főtitkár

2001. JÚLIUS

27.
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Az SZTE Tudományegyetemi Karok Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata
nyári rendelési ideje
Tájékoztatom Egyetemünk közalkalmazottait, hogy dr. Modok Mária a z S Z T E
volt J A T E Karok Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata orvosa 2001. július 1 l-iöl
augusztus 14-ig szabadságon lesz. Ezen idő alatt dr. Horóczi Erika helyettesíti, aki a
Szegedi Közlekedési Társaság üzemorvosi rendelőjében (Külső Pulcz u. 2.) 11 és 12
óra között kereshető fel.
Dr. S z a b ó Imre s. k.
e g y e t e m i főtitkár

A SZEGEDI

TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁCSA

2001. szeptember 8-áu (szombat)
tartja a 2001/2002-es tanév
ünnepélyes tanévnyitó ülését
a Szegedi Nemzeti Színházban.
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