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Napirendi pontok:

I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
II. Kutatásszervezési koncepció – előadó: Dr. Tóth Tihamér kutatási dékánhelyettes
III. Egyebek
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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. Folyamatos ügyek - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
- Két új dékánhelyettesünk Dr. Komáromi László tanulmányi dékánhelyettes és Dr. Tóth
Tihamér kutatási dékánhelyettes. Az önálló külügyi és kutatásszervezési szervezeti egységünk
is megkezdte működését. A külügyi és kutatásszervezési feladatok koordinátora Dr. Szilágyi
Pál.
- Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke, Szilágyi Demeter lemondott. A Kari Tanács
megköszöni a volt kari HÖK elnök lelkiismeretes munkáját és kifejezi jókívánságait a
jövőbeni szakmai és közéleti tevékenységével kapcsolatban.
- Kari Tanács gratulál Stágel Bence dékáni titkárnak, aki országgyűlési képviselő lett. Stágel
Bence marad Karunkon, közéleti megbízatása a Karon végzett munkáját nem érinti.
- A nyári átépítési munkálatok sok nehézséggel jártak, két héttel csúsztunk a tervezett
munkákkal, reméljük, hogy a jövőben ilyen nem fordul elő többet.
Jelentősebb felújítási munkák: Díszterem födémének megerősítése, I. előadó átépítése,
Dékáni Titkárság felújítása, Jogtörténeti Tanszék, Római Jogi Tanszék felújítása, Heller
Farkas Közgazdaságtudományi Intézet átköltöztetése a 26-os épületből a 28-as épületbe.
Költségvetési helyzetünk stabilnak mondható. Kisebb beruházásokra még idén is sor kerülhet.
- Inkább pozitív módon kerültünk ki a felvételi eljárás versenyhelyzetéből. Összességében jó
eredménnyel zártuk a 2010. évi felvételit.
II. Kutatásszervezési koncepció – előadó: Dr. Tóth Tihamér kutatási dékánhelyettes
Az előzetesen megküldött kutatásszervezési koncepció megvitatására került sor.
Dr. Tóth Tihamér kutatási dékánhelyettes az elhangzott javaslatok alapján új előterjesztést
készít, egyúttal várja a Kari Tanács tagok további írásos javaslatait.
III. Egyebek
Szilágyi Demeter megköszönte a Kari Tanács tagjainak az elmúlt években nyújtott
támogatásukat.
Palócz László új Kari HÖK elnök bemutatkozott a Kari Tanácsnak.
Jegyzőkönyv lezárva: 15h45-kor.
A Kari Tanács üléséről készült hangfelvétel a Dékáni Titkárságon elérhető.
Kelt: Budapest, 2010. szeptember 20.
Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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