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TÁJÉKOZTATÓ
a Szenátus 2013. június 19-én megtartott üléséről

Az ülésen 21 fő szavazati joggal rendelkező tag vett részt. Hiányzását előre bejelentette 3 fő.
Első alkalommal vett részt az ülésen szavazati joggal rendelkező tagként dr. Várhelyi Tamás,
a főiskola kinevezett gazdasági főigazgatója.
A Szenátus 28 napirendi pontot tárgyalt meg, az előterjesztésekről határozatot hozott.
Az ülés a rektor bejelentéseivel kezdődött. Tájékoztatta a testületet arról, hogy dr. Liptai
Kálmán megkapta rektori kinevezését 4 évre. Ismertette a Comenius Főiskolai Kar átadásátvételének folyamatát a Miskolci Egyetemmel. Bejelentette, hogy az Alkalmazott
Tudományok Főiskolája cím céltámogatásával kapcsolatos feladatrendszert a fenntartó
elfogadta, a címhez járó támogatás a második félévben használható fel.
A Szenátus az alábbi előterjesztéseket véleményezte: egyetemi tanári, egyetemi docensi,
főiskolai docensi pályázatok, intézetigazgatói, tanszékvezetői és könyvtár főigazgatói
pályázatok. Professor Emeritus címet három oktatónak, 1 óraadónak címzetes főiskolai
docensi címet adományozott. Az Eszterházy emlékév zárása alkalmából 1 személynek az
EKF Díszpolgára címet, 3 személynek Pro Academia Agriensi Mecénás-díjat, 4 nyugdíjba
vonuló munkatársnak Eszterházy-emlékérmet adományozott. Döntött más kitüntetések
adományozásáról is. Kiadta a Pro Academia Agriensi Juventutis-díjat, valamint a Jó tanuló –
Jó sportoló címet.
A Szenátus a benyújtott kérelmek alapján díszoklevelet adományozott főiskolánkon végzett
öregdiákoknak.
Határozatot hozott szenátusi bizottságok személyi összetételének változásairól, az LPSA
Felügyelő Bizottságának átalakításáról.
A továbbiakban a következő előterjesztéseket fogadta el:
a Növénytani Tanszék névváltoztatása
intézményi repozitórium létrehozása
Doktori és Habilitációs Szabályzat
Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályzata
Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítása
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása
Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása
Kollégiumok Szervezeti és Működési Rendje c. szabályzat módosítása
Informatikai Biztonsági Politika módosítása
Informatikai Stratégia módosítása
Informatikai szabályzat módosítása
Informatikai ügyrend módosítása

Informatikai mentési és katasztrófa-elhárítási terv jóváhagyása
Tűzvédelmi szabályzat módosítása
Munkavédelmi szabályzat elfogadása
Könyvtáros tanár MA szak indítása
A Szenátus az alábbi előterjesztéseket elutasította:
SZMSZ módosítása
szervezeti egységek összevonása a TKTK-n
pedagógiai technológiai rendszertervező szakirányú továbbképzési szak indítása.
Nem tárgyalta, illetve újratárgyalásra utasította az alábbi előterjesztéseket:
komplex művészeti nevelés mesterképzési szak létesítése konzorciumban
információtechnológia szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása.
Az ülésen a rektor bejelentette, hogy a Szenátus elnöki megbízása a rektori megbízással
megszűnik. Nyugdíjba vonulása miatt a Szenátus titkárának megbízása is megszűnik.
A féléves munkaterv szerint a Szenátus még egy alkalommal virtuális ülésen határoz előre
tervezett napirendekről.
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