ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
REKTORI HIVATALA
: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
: 36/520-420 – Fax: 36/520-440

Ikt. sz.: RH/307-1/2011.
Tájékoztató a Szenátus 2011. június 8-i üléséről
Az ülésen a 24 fős testületből 21 fő vett részt, 3 fő előre bejelentette távollétét, közülük ketten
személyügyekben előre leadták szavazataikat írásban.
A testület 12 napirendi pontot tárgyalt. Hagyományosan a rektor bejelentéseivel kezdődött az
ülés. Beszámolt a beruházások előrehaladásáról, a felsőoktatási törvény tervezetének
helyzetéről, a GT üléséről. Gratulált a tudományos fokozatot szerzett oktatóinknak. Ebben az
évben 7 oktatónk fejezte be doktori cselekményeit.
A testület személyügyeket tárgyalt: véleményezte a beérkezett egyetemi docensi, főiskolai
docensi, gyakorlóiskola igazgatói, tanszékvezetői, dékáni hivatalvezetői pályázatokat,
címzetes egyetemi tanári és címzetes főiskolai címeket adományozott. A benyújtott
pályázatok alapján 5 főnek vas, 89 főnek gyémánt, 81 főnek arany díszoklevelet
adományozott, amit a kitüntetettek szeptemberben vehetnek át.
A rektor előterjesztésére a Szenátus mellett működő TDK Bizottság elnökét dr. Pap Józsefet,
tagjai közül Viszlay Anitát, dr. Hatvani Andreát és dr. Kozári Józsefet felmentette. Elnöknek
megválasztotta dr. Bíró Melindát, új tagoknak Zsebéné Dobó Mariannát, dr. Hadnagy Józsefet
és dr. Reichmann Angelikát.
A Sporttudományi Intézet és az FHÖK javaslata alapján Jó tanuló – Jó sportoló díjat
adományozott egy alapszakos és egy mesterszakos hallgatónak. A díj átadására az
oklevélátadó díszünnepségen kerül sor.
A Szenátus a főiskolai szervezeti egységek átalakításáról döntött. A GTK Gazdaságtudományi
Intézetében 2011. július 1-i hatállyal új tanszéket létesített Regionális és Környezetgazdságtan
Tanszék megnevezéssel. A BTK Történelemtudományi Intézetében megszüntette a Történeti
Segédtudományok Tanszéket, valamint a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben az
Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszéket június 30-i hatállyal. Az Intézetben 2011.
július 1-i hatállyal Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport megnevezésű
szervezeti egységet létesített.
A szervezeti módosításokat követően a testület elfogadta az SzMSz módosítását, amely a fenti
változásokat rögzítette. A továbbiakban a Szenátus módosította a Hallgatói térítési és juttatási
szabályzatot, valamint a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot.
Támogatta, hogy a nemzetközi tanulmányok BA, illetve MA szakon új szakirányok
induljanak a 2011/12-es tanévtől.
A különfélékben a testület tagjai kutatásokról és rendezvényekről tájékoztatták a résztvevőket.
A tanév során még egy alkalommal tart virtuális ülést a testület, amikor dönt a Köztársasági
ösztöndíjra benyújtott pályázatokról, a miniszternek eljuttatott rangsorról.
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