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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
- A Kari Tanács támogatólag tudomásul vette a dékán döntését, melynek értelmében Prof. Dr.
Zlinszky János, a felsőoktatási törvény értelmében megszűnő professor emeritusi szerződését
a Kar 2015. december 31-ig meghosszabbította.
- Tóth Zoltán József c. docens megbízási szerződését a dékán felmondta. A megbízási
szerződés felmondásának oka, hogy Tóth Zoltán József egy, a dékánhoz címzett elektronikus
levélben súlyosan sértő megjegyzéseket tett az egyetem vezetésére és a Kar közösségére.
- Nyelvi Lektorátus: 2011. január 1-jével Lovas Judit nyugdíjba megy. A PPKE SZMSZ
alapján a dékán kompetenciájába tartozik a Lektorátus vezetőjének kinevezése.
- Karácsony közeledtével a Dékáni Titkárság körbe fogja küldeni a Kar protokoll listáját. a
listán szereplő személyeknek a dékán küld karácsonyi üdvözlőlapot. A kérés az, hogy a listán
szereplő személyeknek a szervezeti egység vezetők külön már ne küldjenek üdvözlőlapot.
- A közeljövőben (előreláthatólag a vizsgaidőszak végén) a folytatjuk a tanszékek
bútorozását.
II. Személyi előterjesztés – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 52/2010. (XII.3.) sz. határozatával 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
Dr. Gyulavári Tamás (Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék) egyetemi docensi
címre való előterjesztését támogatta, és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé
terjesztéséhez hozzájárult.
III. Tudományos tevékenység értékelése – előadó: Dr. Tóth Tihamér dékánhelyettes
A Kari Tanács részletesen megtárgyalta az oktatók tudományos tevékenységének értékelésére
vonatkozó előterjesztést.
A TDK területen végzett munka az oktatási tevékenység körébe tartozik.
A publicisztikai tevékenység a közéleti, és nem a tudományos tevékenység értékelésénél
vehető figyelembe.
Az értékelési rendszer 2011. elején bevezetésre kerül.
IV. Egyebek
A Kari Tanács 53/2010. (XII.3.) számú határozatával 15 igen szavazattal egyhangúan úgy
döntött, hogy a „A kánonjog hatása az európai jogfejlődésre” című tárgy az Európai és
nemzetközi igazgatás mesterszak mintatantervéből kikerül és helyére a „Kormányzati
rendszerek Európában” című tantárgy kerül.
A Kari Tanács 54/2010. (XII.3.) számú határozatával 15 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta a „Iustum aequum salutare” (IAS), a JÁK jogtudományi folyóirata ügyében az
alábbi határozatot:
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1.
A KT elismerését fejezi ki a szerkesztőbizottság és a közreműködők elkötelezett,
színvonalas munkája iránt.
2.
A KT megerősíti a szerkesztőbizottság önállóságát.
3.
A KT javasolja a szerkesztőbizottságnak, hogy a folyóirat szerkesztési munkáiba a Kar
minősített oktatói közül vonjon be néhány alkalmas személyt.
4.
A KT javasolja a szerkesztőbizottságnak, hogy a szerkesztőbizottságot ésszerű, a
jogterületek széles körét lefedő, elismert személyek bevonása mellett újítsa meg.
5.
A KT– a folyóirat osztályba sorolására is tekintettel – kívánatosnak tartja a folyóirat
színvonalának további emelését.
A dékán felkéri a Könyvtárat, hogy az oktatók külföldön megjelent publikációinak
különlenyomatainak rendszerezett gyűjtését szervezze meg.
Jegyzőkönyv lezárva: 14h10-kor.
A Kari Tanács üléséről készült hangfelvétel a Dékáni Titkárságon elérhető.
Kelt: Budapest, 2010. december 3.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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