Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2014. szeptember 11., csütörtök 15:00 óra

Napirendi pontok:
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Varga Zs. András dékán
II. Beszámoló a személyi változásokról – előadó: Dr. Varga Zs. András dékán
III. Tájékoztatás a várható intézményi akkreditációról – előadó: Dr. Varga Zs. András dékán
IV. Kari Minőségbiztosítási Bizottság 2013. évi beszámolójának elfogadása
V. Az oklevél megszerzéséhez kapcsolódó nyelvi követelmények változása az Európai és
nemzetközi igazgatás mesterszakon – előadó: Dr. Szabó István oktatási dékánhelyettes
VI. A Közigazgatás-szervező alapszak szakmai gyakorlatának minősítése – előadó: Dr. Szabó
István oktatási dékánhelyettes
VII. Egyebek

A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes. A Kari Tanács tagjai és a meghívottak
aláírásukkal igazolták jelenlétüket.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
II. Beszámoló a személyi változásokról – előadó: Dr. Varga Zs. András dékán
Dr. Varga Zs. András dékán úr tájékoztatja a Kari Tanács tagjait Dr. Belovics Ervin, Dr. El Beheiri
Nadja, Dr. Frivaldszky János, valamint Dr. Harsági Viktória egyetemi tanári kinevezéséről, illetve Dr.
Gyeney Laura, Dr. Szabó Sarolta és Dr. Szilágyi Pál egyetemi docensi kinevezéséről. Beszámol
továbbá Dr. Landi Balázs és Tahyné Dr. Kovács Ágnes egyetemi adjunktusi kinevezéséről, a
tudományos segédmunkatársak alkalmazásáról és az adminisztrátorok körében történt változásokról,
illetve Dr. Komáromi László dékánhelyettesi kinevezéséről.
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Varga Zs. András dékán
Dékán Úr tájékoztatja a jelenlévőket a hallgatói létszám jelentős növekedéséről, valamint a felújítási
munkálatok befejezéséről.
III. Tájékoztatás a várható intézményi akkreditációról – előadó: Dr. Varga Zs. András dékán
Dékán úr beszámol arról, hogy a 2014/2015. tanévben lejár az Egyetem akkreditációja, ezért Rektor
Úr kérte az akkreditációs folyamat elindítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól.
IV. Kari Minőségbiztosítási Bizottság 2013. évi beszámolójának elfogadása – előadó: Dr. Harsági
Viktória tanszékvezető egyetemi tanár
Tanszékvezető asszony röviden beszámol a Bizottság munkájáról, eredményeiről.

A Kari Tanács 22/2014. (IX.11.) sz. határozatával egyhangúlag elfogadta a Kari Minőségbiztosítási
Bizottság 2013. évi beszámolóját.
V. Az oklevél megszerzéséhez kapcsolódó nyelvi követelmények változása az Európai és
nemzetközi igazgatás mesterszakon – előadó: Dr. Szabó István oktatási dékánhelyettes
VI. A Közigazgatás-szervező alapszak szakmai gyakorlatának minősítése – előadó: Dr. Szabó
István oktatási dékánhelyettes
Dékánhelyettes úr röviden tájékoztatja a jelenlévőket a jogszabályi változásokról, valamint a
jogszabály adta lehetőségekről, illetve a Közigazgatás-szervező alapszak szakmai gyakorlatának
minősítésével kapcsolatos módosításról.
A Kari Tanács 23/2014. (IX.11.) sz. határozatával egyhangúlag támogatta az oklevél megszerzéséhez
kapcsolódó nyelvi követelmények változását az Európai és nemzetközi igazgatás mesterszakon.
A Kari Tanács 24/2014. (IX.11.) sz. határozatával egyhangúlag támogatta a Közigazgatás-szervező
alapszak szakmai gyakorlatának minősítésével kapcsolatos előterjesztését.
VII. Egyebek
Prof. Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető úr, valamint dr. Szalai Márta intézetvezető asszony beszámol az
informatikai eszközök beüzemelésével kapcsolatos nehézségekről. Dr. Ádány Tamás felveti, hogy a
hallgatói állomány bevonásával esetleg megoldható lenne a probléma.
Prof. Dr. Bándi Gyula kéri, hogy az első levelezős órák lehetőség szerint ne a jelentkezési határidő
lejárata előtt kezdődjenek.

Jegyzőkönyv lezárása: 16 óra 06 perc.

