Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2019. május 13., hétfő 10 óra
Napirendi pontok:

I.

Dékánválasztás – előadó: Ft. DDr. Szuromi Szabolcs DSc. rektor

II.

Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Szabó István dékán

III.

A jogász osztatlan mesterképzési szak mintatantervének módosítása – előterjesztő: Dr.
Komáromi László dékánhelyettes

IV.

Szakirányú továbbképzések mintatantervének módosítása - előterjesztő: Dr. Komáromi
László dékánhelyettes

V.

Zárszámadás – előterjesztő: Dr. Szabó István dékán

VI.

Egyebek

Főtisztelendő DDr. Szuromi Szabolcs rektor úr köszönti a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes.
A Kari Tanács tagjai és a meghívottak aláírásukkal igazolták jelenlétüket.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I.

Dékánválasztás – előadó: Ft. DDr. Szuromi Szabolcs DSc. rektor

Főtisztelendő Rektor úr röviden ismerteti a dékánválasztás eljárásának rendjét, megköszöni a
Dékánjelölő Eseti bizottság munkáját, majd megkéri a bizottság tagját, Dr. Varga Zs. András prodékán
urat, hogy ismertesse a jelöltek nevét a Kari Tanács tagjaival. Prodékán úr előterjeszti a jelölteket Dr.
El Beheiri Nadja, tanszékvezető egyetemi tanár asszony, korábbi dékánhelyettes, Dr. Szabó István
tanszékvezető egyetemi tanár úr, hivatalban lévő dékán, illetve Dr. Tóth Tihamér egyetemi tanár úr,
hivatalban lévő dékánhelyettes személyében.
Főtisztelendő Rektor úr szavazatszámláló bizottság tagjaiként jelöli Dr. Schanda Balázs professzor urat
és Dr. Ádány Tamás docens urat. A szavazás után Főtisztelendő Rektor úr kihirdeti az eredményt.
A Kari Tanács 22/2019. (V.13.) sz. határozatával 12 igen szavazattal támogatta Dr. Szabó István
egyetemi tanár úr dékáni kinevezését 2019. szeptember 1-i hatállyal és ennek felterjesztését
Nagykancellár Úrhoz.
Dr. Szabó István dékán úr megköszöni a Kari Tanács bizalmát, majd javaslatot tesz a dékánhelyettesek
személyére vonatkozóan, melyek Dr. Erdődy János kutatási dékánhelyettes, Dr. Komáromi László
oktatási dékánhelyettes, Dr. Navratyil Zoltán tanulmányi dékánhelyettes és Prof. Dr. Tóth Tihamér
külügyi dékánhelyettes urak.
Főtisztelendő Rektor úr megköszöni a Kari Tanács együttműködését és átadja a szót Dr. Szabó István
dékán úrnak.
Dékán úr felkéri a Kari Tanács tagjait, hogy szavazzanak a dékánhelyettesek személyéről.

A Kari Tanács 23/2019. (V.13.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatta Dékán úr javaslatát a dékánhelyettesek személyét illetően, melyek Dr. Erdődy János kutatási
dékánhelyettes, Dr. Komáromi László oktatási dékánhelyettes, Dr. Navratyil Zoltán tanulmányi
dékánhelyettes és Prof. Dr. Tóth Tihamér külügyi dékánhelyettes urak és ennek felterjesztését 2019.
szeptember 1-i hatállyal Nagykancellár Úrhoz.
II.

Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Szabó István dékán

Dékán úr beszámol az idei HÖK választás eredményéről és bemutatja az új HÖK elnököt, Husek Nórát.
Kéri, hogy pár szóban mutatkozzon be a Kari Tanács tagjainak.
III.
A jogász osztatlan mesterképzési szak mintatantervének módosítása – előterjesztő: Dr.
Komáromi László dékánhelyettes
Dékánhelyettes úr röviden ismerteti az előterjesztést.
A Kari Tanács 24/2019. (V.13.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a jogász osztatlan mesterképzési szak mintatantervének módosítását.
IV.
Szakirányú továbbképzések mintatantervének módosítása - előterjesztő: Dr. Komáromi
László dékánhelyettes
Dékán úr ismerteti az előterjesztést.
A Kari Tanács 25/2019. (V.13.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a szakirányú továbbképzések mintatantervének módosítását.
V.

Zárszámadás – előterjesztő: Dr. Szabó István dékán

Dékán úr röviden beszámol az előterjesztés részleteiről és a Kar jelenlegi pénzügyi helyzetéről.
VI.

Egyebek

Ehhez a napirendi ponthoz nem történt hozzászólás.
Dékán úr megköszöni mindenkinek az idei tanévben végzett munkát, egyúttal tájékoztatja a
megjelenteket arról, hogy a Kari Tanács mandátuma lejár, így az elkövetkező hetekben a Kari Tanács
tagjainak választására is sor kerül majd.

Jegyzőkönyv lezárása 10 óra 40 perckor.

