A Kari Tanács 2012. január 5-ei ülésének határozatai
17/2011/2012. sz. KT határozat
A Kari Tanács egyhangúlag támogatta Dr. Simig László határozott idejű, részmunkaidős
főiskolai tanári kinevezését az Építésszervezés és Menedzsment Tanszékre 2012. február 1-től
2012. december 31-ig tartó időtartamra.
18/2011/2012. sz. KT határozat
A Kari Tanács minősített többségi szavazattal jóváhagyta a kari MSc Felvételi Bizottság
összetételét az alábbiak szerint:
Elnök:
Társelnök:
Tagok:

Jegyző:

Dr. Kiss Gyula DLA egyetem docens, tanszékvezető
Prof. dr. Klein Rudolf egyetemi tanár
Dr. Lukovich Tamás főiskolai tanár
Markó Balázs DLA mestertanár
Dévényi Tamás adjunktus
a mindenkori tanulmányi osztályvezető
a mindenkori oktatási dékánhelyettes
Kámán Előd tanársegéd

19/2011/2012. sz. KT határozat
A Kari Tanács 21 igen, 1 nem és 0 tartózkodással jóváhagyta a Szent István Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatának YMÉK kari kiegészítését az alábbi módosításokkal:
1. A Kari Tanács elé beterjesztett tervezet 28. § törlésre kerül, mivel a pályázati referens
feladatkörének részletezését a Dékáni Hivatal ügyrendjének kell tartalmaznia. A
módosítás miatt a paragrafusok átszámozásra kerülnek.
2. A tervezet szerinti 48. § (8) bekezdés a) pontja (az átszámozást követően 46. § (8)
bekezdés a) pont lett) – amelyben az szerepel, hogy „a KHÖK egyetértési jogot
gyakorol a KSZMSZ elfogadásakor és módosításakor” szövegrész a 9. §-ba kerül,
amely a KHÖK véleményezési jogáról rendelkezik az alábbi szövegezéssel: a
KHÖK-nek általános véleményezési joga van a KSZMSZ elfogadásakor és
módosításakor.
3. A kari titkár feladatait meghatározó 25. § (3) bekezdésének 7-8. alpontjainál a helyes
szöveg a következő:
− a Kar által kötendő szerződéseket, megállapodásokat előkészíti vagy előkészítteti, jogi
szempontból véleményezi vagy véleményezteti, azok realizálódását nyomon követi,
− a külföldi egyetemekkel kötendő megállapodásokat jogi szempontból véleményezi
vagy véleményezteti.
20/2011/2012. sz. KT határozat
A Kari Tanács 22 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a hallgatók az
előtanulmányi követelményrendszer szerint egymásra épülő tárgyakat az alábbi feltételekkel
vehetik fel és teljesíthetik egymással párhuzamosan, ugyanabban a félévben:
− Építészmérnök és Építőmérnök BSc szak esetén legalább 200 megszerzett kredit a már
lezárt félévekben.

− Műszaki Menedzser BSc szak esetén legalább 175 megszerzett kredit a már lezárt
félévekben.
− Építettkörnyezetmérnök-asszisztens szak esetén legalább 90 megszerzett kredit a már
lezárt félévekben.
− A korábbi, kredites képzésben legalább 150 megszerzett kredit a már lezárt
félévekben.
− A párhuzamosan felvett tárgyakból az egymásra épülés sorrendjében kell érdemjegyet
szerezni. Ha az előkövetelményi tárgy teljesítése sikertelen, a ráépülő tárgyból vizsga
nem tehető.
A fentiek szerinti párhuzamos tárgyfelvétel mindenki számára a 2011/2012-es tanév tavaszi
félévétől kezdődően, külön kérvény leadása nélkül, és egyszeres egymásra épülés esetén
lehetséges

