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TÁJÉKOZTATÓ
a Szenátus 2012. június 27-én megtartott üléséről
Az ülésen a testület 16 napirendi pontot tárgyalt meg rendhagyó körülmények között, ugyanis a
Gazdasági Tanács ülésének időpontváltozása miatt azokat a napirendi pontokat, amelyekhez szükséges
volt a GT javaslata, csak a Tanács határozathozatala után lehetett tárgyalni. Az ülés 9.30 órakor
kezdődött.
A rektor tájékoztatta a Szenátust arról, hogy a gazdasági főigazgatói megbízásra újabb pályázat kiírása
történt, ezért július 16-án újabb Szenátusülésre kerül sor.
A testület személyügyeket tárgyalt: docensi, tanszékvezetői, címzetes főiskolai docensi és mestertanári
pályázatokat, illetve előterjesztéseket véleményezett. Előterjesztés alapján odaítélte a 2012. évre a Jó
tanuló – Jó sportoló címet.
A továbbiakban elfogadta a Szenátus módosított ügyrendjét, a Tanulmányi és vizsgaszabályzat, a
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítását. Jóváhagyta azt az előterjesztést, amely
rendelkezik a főiskola által szervezhető külön nyelvvizsgák teljesítésének rendjéről.
Támogatta a szociálpedagógia MA szakindítás újbóli benyújtását a MAB-hoz. Támogatta a főiskolán
nemzeti-kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő szakembert képző szakirányú
továbbképzési szak, valamint 60 órás erkölcsi nevelés és etika megnevezéssel pedagógustovábbképzési program indítását 2012. szeptember 1-től.
A rektor javaslatára döntött a Szenátus arról, hogy 2012. július 1-től az intézmény emlékévet indítson
és a 2012-13-as tanévet nyilvánítsa jubileumi tanévvé „Eszterházy 250” mottóval.
A Szenátus 16.00 órától újra összeült, amikor megtárgyalta az intézményfejlesztési tervről készült
előterjesztést. A vitában több módosító javaslat is született. Az elfogadott javaslatok átvezetése után a
dokumentumot a rektor a Szenátus jóváhagyásával megküldi a fenntartónak.
A testület megtárgyalta a BTK dékánja előterjesztését a kar szervezeti struktúrájának módosításáról.
Támogatta, hogy szeptember 1-től a Történelemtudományi Intézet új struktúrában, három új tanszék
létesítésével működjön, valamint a karon új intézet létesüljön Modern Nyelvek Intézete
megnevezéssel, amely magába foglalja a korábban önálló tanszékként működő Anglisztika,
Amerikanisztika, Német Tanszékeket. Szeptember 1-től megszűnik a Francia Nyelv és Irodalom
Tanszék, feladatait az intézet keretében működő Frankofon Csoport fogja ellátni.
A Szenátus elfogadta a főiskola módosított Szervezeti és működési szabályzatát, amely szerkezeti és
tartalmi módosításokat is tartalmaz, 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. Addig a jelenleg hatályos
szabályzat szerint működik intézményünk.
Az ülésen a Szenátus tagjai közérdekű tájékoztatást adtak főiskolai, kari és más eseményekről.
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