Jog- és Államtudományi Kar
A Kari Tanács
2012. június hó 27. napján megtartott ülésének határozatai
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2012. június 27. (szerda) 13 óra

Napirendi pontok:
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
II. Kodifikátor mesterszak létesítése és indítása – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
III. Diákjóléti Bizottság elnöki tisztségében változás: 2012. szeptember 1-jétől Dr. Szigeti
Magdolna egyetemi docens – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
IV. Egyebek
„Közbeszerzési szakjogász” szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása
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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
-

-

-

-

elkészült a díszterem beépített vetítővászna, ami a jövőben igényesebb vetítést tesz
lehetővé a rendezvényeken.
előkészítés alatt állnak a nyári felújítási munkák, melyek idén elsősorban közösségi
tereket érintenek, így a nyáron is dolgozók munkáját kevésbé fogják hátráltatni.
a KT előtt is el kell ismernünk három, az elmúlt hónapok során rendkívüli munkát:
elkészült az Egyetem új intézményfejlesztési terve (a Kar részéről ebben elsősorban
Szabó István és Tóth Tihamér dékánhelyettes urak működtek közre), a MAB
akkreditálta az igazságügyi igazgatási alapszakunkat (ez elsősorban Szabó István
dékánhelyettes úr, és Harsági Viktória szakfelelős érdeme), és elkészült a mai ülés
napirendjén szereplő kodifikátor mesterszak alapítási és indítási előterjesztése (mely
elsősorban Szabó István dékánhelyettes úr és Varga Zs. András szakfelelős érdeme)
július hó folyamán szerény jutalom fizetésére nyílik lehetőségünk. Arra törekszünk,
hogy a nem-oktató állomány esetében ennek összege a félhavi alapbért közelítse. Az
oktatók esetében ennél alacsonyabb összeggel számolunk (tekintettel a közelmúltban
elszámolt oktatási pótlékokra is), a vezetők vonatkozásában pedig főszabályként
tartózkodnánk a jutalmazástól. A finanszírozási helyzet bizonytalansága óvatosságra
int, ugyanakkor legnehezebb helyzetben lévők és a kimagasló teljesítményt felmutatók
elismerését biztosítani tudjuk.
ősztől új, hallgatói kiválóság alapján ingyenesen hozzáférhető szaknyelvi kurzust
hirdet a lektorátus a jogász szak hallgatói számára (az új tárgy leírását a közeli
jövőben közzétesszük és közöljük az ingyenes tárgyfelvétel feltételeit).
jelentősen (bár nem minden tanszék esetében egyenletesen) csökkent a könyvtári
hiány.
szeptember 6-án 15 órakor ünnepélyes szenátusi üléssel kezdődik az akadémiai év. A
Veni Sancte időpontja: szeptember 22, 18 óra. Az oktatói kirándulás tervezett
időpontja szeptember 4. vagy 5.

II. Kodifikátor mesterszak létesítése és indítása – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 18/2012. (VI.27.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta a Kodifikátor mesterszak létesítéséről és indításáról szóló előterjesztést, és döntés
végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
III. Diákjóléti Bizottság elnöki tisztségében változás: 2012. szeptember 1-jétől Dr. Szigeti
Magdolna egyetemi docens – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 19/2012. (VI.27.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, egyhangúan
megválasztotta Dr. Szigeti Magdolna egyetemi docenst 2012. szeptember 1-jei hatállyal a
Diákjóléti Bizottság elnökének.
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IV. Egyebek
-

-

-

A Kari Tanács 20/2012. (VI.27.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta a „Közbeszerzési szakjogász” továbbképzési szak alapítását és indítását a
benyújtott kimeneti és képesítési követelmények, szakleírás és tanrend tervezet
alapján. A KT egyhangúan megszavazta a szak alapítási és indítási kérelem
felterjesztését az Egyetemi Tanácshoz.
A KT egyhangúlag tudomásul vette, hogy tekintettel arra, hogy a kodifikátor
mesterszak szakfelelőse Dr. Varga Zs. András lesz, az igazgatásszervező alapszak
szakfelelőseként a Kar Dr. Gerencsér Balázs jelöli meg.
Dr. Belovics Ervin tanszékvezetőnek a leckekönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos 2012.
június 21-i tanulmányi dékánhelyettesi körlevéllel összefüggő kérdése kapcsán Dr.
Komáromi László tanulmányi dékánhelyettes előadta, hogy TVSz körlevélben is
hivatkozott passzusa [27. § (6) bek.: „A vizsgán a hallgató által szerzett érdemjegyet a
vizsgáztató rögzíti a vizsgalapon és a hallgató leckekönyvében, majd gondoskodik a
Neptun rendszerre történő felviteléről. Utóbbi az oktató akadályoztatása esetén a
tantárgyjegyző, illetve az illetékes tanszék vagy intézetvezető felelőssége.”] nem jelenti
azt, hogy a leckekönyv-aláírások teljesítésénél a hallgatóktól ne lenne elvárható
ésszerű együttműködés. A körlevél – az általános tájékoztatáson túl – annak az
elharapódzó helytelen gyakorlatnak kívánt elébe menni, hogy egyes tanszékek már
hetekkel a vizsgaidőszak vége előtt a tanulmányi dékánhelyetteshez küldtek
hallgatókat jegyeik beíratása végett. A félelektronikus leckekönyv tervezett
intézményi szintű bevezetése a leckekönyvi bejegyzések teljesítésével kapcsolatos
problémát remélhetőleg megoldja.

Jegyzőkönyv lezárva: 13h30-kor.

Kelt: Budapest, 2012. június 27.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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