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Előterjesztés
a Kari Tanács ülésére

Tisztelt Kari Tanács Tagok!

Az elmúlt időszakban bekövetkezett egyetemi szabályzati változások és előírások miatt szükségessé vált,
hogy elfogadjuk egy új szabályzatot, amely a korábbi kari tanulmányi és vizsgaszabályzatot váltja fel. Az új
szabályzat tervezetét a Kari Tanács ülését összehívó elektronikus levél mellékleteként küldöm meg Önöknek.
Másrészről a fenti új szabályzat, illetve a kari esélyegyenlőségi koordinátor, továbbá a kari organogram előírásai miatt szükséges, hogy a Kari Tanács elfogadja a kar szervezeti és működési rendjét meghatározó, a
Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. Kötet I/1. rész: Szervezeti és Működési Rend
12. számú melléklete, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar kiegészítésének (továbbiakban KSzmSz) módosítását. A módosítás tervezetét jelen előterjesztéshez mellékelem. A tervezet nem tartalmazza a KSzmSz paragrafusainak újra számozását, amely adminisztratív feladat, amennyiben a Kari Tanács a jelen módosítást
jóváhagyja és ezzel új testületként létrehozza a Kari Esélyegyenlőségi Bizottságot.
A módosítás korrektúrával készült, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a módosítással érintett szövegezés.
Kérem szíves támogatásukat az új szabályzathoz és a KSzMSz alábbi változtatásához.

Budapest, 2017. november 30.

Tisztelettel:

Dr. Putnoki Zsuzsanna
a Kari Tanács titkára
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7. §
Oktatási dékánhelyettes
(1) Az oktatási dékánhelyettes feladatkörébe a Karon folyó tanulmányi, oktatási és nevelési munka irányítása, ellenőrzése, koordinálása, a tantervek és képzési programok aktualizálása, az egyetemi Tanulmányi
és Vizsgaszabályzat kari ügyrendjének gondozása, a Kar fejlődését szolgáló oktatási, képzési és tudományos programokra vonatkozó javaslatok előkészítése tartozik. Az oktatási dékánhelyettes hatáskörébe
tartozik a hallgatók életét befolyásoló tevékenységekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kari feladatok
koordinálása (kollégium, kulturális és sportélet, HÖK, stb.), a kollégium működésének felügyelete, magyar és idegen nyelvű tanulmányi tájékoztató készítésének felügyelete, valamint az intézmény honlapján
való megjelentetése.
14. §
Kreditátviteli Bizottság
(1) Elnöke: 1 fő vezető oktató
(2) Titkára: az elnök által felkért kijelölt közalkalmazott (tanácskozási joggal)
(3) Tagjai:
a) az intézetek képviseletében 1-1 fő oktató (3 fő),
b) az Oktatási Igazgatóság Egyetemi Tanulmányi Hivatal Ybl Tanulmányi Osztály vezetője,
b)c) képzési formánként egy hallgató tanácskozási joggal.
(4) Feladatköre: az alapképzés fejlesztési kérdéseiben, követelmény- és feltételrendszerének kialakításában döntés-előkészítő és értékelő munkák végzése. Más felsőoktatási intézményben végzett tanulmányi munka kreditjének megállapítása. Hallgatók más intézményből való átvételi kérelmével kapcsolatban vélemény kialakítása.
15. §
Tudományos Bizottság
(1) Elnöke: tudományos és továbbképzési dékánhelyettes
(2) Titkára: az elnök által felkért kijelölt közalkalmazott (tanácskozási joggal)
(3) Tagjai: valamennyi tudományos fokozattal rendelkező kari oktató (külön megbízás nélkül)
(4) Feladatköre: a tudományos kutatás és szolgáltatás tartalmi ügyeivel, feltételrendszerének biztosításával kapcsolatos előkészítő, elemző, értékelő és ellenőrző tevékenység.
16. §
Tanulmányi Bizottság
(1) Elnöke: az oktatási dékánhelyettes,
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(2) Titkára: az elnök által kijelölt közalkalmazott tanácskozási joggal az Ybl Tanulmányi Osztály vezetője (tanácskozási joggal)
(3) Tagjai:
a) alap –és mesterszakonként 1 4 fő oktató
b) A HÖK által delegált 4 fő hallgató
(4) A bizottság ülésein tanácskozási joggal vesz rész az illetékes tanulmányi előadó.
(5) Feladatköre: első fokon jár el a Kar hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeiben, az egyetemi és kari
TVSZ kiegészítés alapján, a saját ügyrendje szerint.
17. §
Kari Tudományos Diákköri Tanács
(1) Elnöke: 1 fő vezető oktató
(2) Titkára: a HÖK képviselője (tanácskozási joggal)
(3) Tagjai: szakonként 1 fő oktató és 1 fő hallgató (6 fő)
(4) Feladatköre: szervezi a Kar hallgatóinak tudományos diákköri tevékenységét, a tudományos diákköri
konferenciákat, az egyetemi és országos konferenciákon való kari részvételt. Javaslatot tesz a kari
TDK konzulensek jutalmazására és kitüntetésére.
18. §
Kollégiumi Bizottság
(1) Elnöke: a kollégium igazgatója
(2) Titkára: a HÖK képviselője (szavazati joggal)
(3) Tagjai: a kollégiumi tanács által szakonként delegált 1 fő hallgató (3 fő)
(4) Feladatköre: dönt a kollégiumi felvételi ügyekben, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekre a saját ügyrendje feljogosítja.
19. §
Diákjóléti Bizottság
(1) Elnöke: a Kar oktatási-dékánhelyettese
(2) Titkára: az elnök által kijelölt közalkalmazott vagy hallgató (tanácskozási joggal)
(3) Tagjai: 2 fő oktató és a HÖK által delegált 2 fő hallgató
(4) Feladatköre: dönt az alábbiakról:
a) a hallgatók részére nyújtandó állami támogatások (rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj)
odaítéléséről,
b) a tanulmányi teljesítmény-ösztöndíj havi összegéről,
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c) az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj megadásáról, mértékéről, a folyósítás
időtartamáról,
d) az állami támogatott, illetve költségtérítéses képzési forma közötti átsorolásokról,
e) a támogatásokkal és díjfizetéssel összefüggő előkészítő és adminisztratív feladatok végrehajtásáról.
20. §
Fegyelmi Bizottság
(1) Elnöke: 1 fő vezető oktató
(2) Titkára: az elnök által kijelölt közalkalmazott vagy hallgató (tanácskozási joggal)az Ybl Tanulmányi
Osztály egy, az elnök által felkért tagja (tanácskozási joggal)
(3) Tagjai:
a) 2 fő oktató
b) hallgatók a HÖK által delegált 2 fő hallgató
(4) Feladatköre: a Karral hallgatói jogviszonyban állók fegyelmi ügyeinek tárgyalása.
21.§
Kari Hallgatói Felülbírálati Bizottság
Az SZMR-ben kapott felhatalmazás alapján a dékánhelyettesek és a kari szintű bizottságok hallgatói ügyekben hozott döntéseivel szembeni jogorvoslat vonatkozásában eljáró testület.
Az KHFB összetétele:
(1) elnök,
(2) titkár,
(3) valamennyi intézet 1-1 képviselője,
(4) a hallgatói önkormányzat elnökei által – saját szabályzatuk szerint – delegált képzési szintként egyegy tag.
22. §
Kari Esélyegyenlőségi Bizottság
A kari esélyegyenlőségi koordinátor vezetése mellett a kari szintű esélyegyenlőségi kérvények elbírálása a
feladata.
A Bizottság összetétele:
1. Elnöke: Kari esélyegyenlőségi koordinátor
2. Tagjai:
 Az Oktatási dékánhelyettes,
 Az Oktatási Igazgatóság Egyetemi Tanulmányi Hivatal Ybl Tanulmányi Osztály vezetője.

