Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2014. november 27., csütörtök 14:00 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. Új kötelezően választható tárgy meghirdetése – előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
IV. Előterjesztés a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat kari kiegészítéseinek módosításairól –
előadó: Dr. Komáromi László dékánhelyettes
V. 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.
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Varga Zs. András dékán
Dr. Varga Zs. András dékán úr megköszöni az oktatók, valamint az adminisztratív dolgozók
közreműködését a Karon, illetve az Egyetemen zajló vizsgálatokban. Beszámol a katolikus
gimnáziumok igazgatóival való kapcsolattartásról, továbbá köszönti a Hallgatói Önkormányzat új
megválasztott elnökét. Tájékoztatja a jelenlévőket a közelmúltban lezajlott Alumni-est sikerességéről,
valamint felhívja a figyelmet az alumni program fontosságára.
Joó Kristóf, a Hallgatói Önkormányzat új elnöke röviden bemutatkozik a Kari Tanács tagjainak,
valamint minden jelenlévőt meghív a másnapi Gólyabálra.
III. Új kötelezően választható tárgy meghirdetése – előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
A Kari Tanács 26/2014. (XI.27.) sz. határozatával egyhangúlag támogatta Dr. Lábady Tamás c.
egyetemi tanár javaslatát az új kötelezően választható tárgy meghirdetésével kapcsolatban.
IV. Előterjesztés a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat kari kiegészítéseinek módosításairól –
előadó: Dr. Komáromi László dékánhelyettes
Dr. Komáromi László dékánhelyettes úr röviden tájékoztatja a jelenlévőket az ún. KOPI
plágiumkereső program működéséről, használatáról.
A Kari Tanács 27/2014. (XI.27.) sz. határozatával egyhangúlag támogatta Dr. Ádány Tamás egyetemi
docens javaslatával kiegészítve a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat diplomamunkára (szakdolgozatra)
vonatkozó kari kiegészítő rendelkezéseinek módosítását.
A Kari Tanács 28/2014. (XI.27.) sz. határozatával egyhangúlag támogatta a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat 23. § (3) bekezdéséhez fűzött kari kiegészítő rendelkezéseinek módosítását.

V. Egyebek
Joó Kristóf elnök úr beszámol a hozzá érkezett hallgatói panaszról a kari Könyvtár kis olvasótermének
átalakításával kapcsolatban, valamint a Neptun-rendszerben való tárgyfelvétel problémáiról, illetve a
Hallgatói Önkormányzat közreműködéséről a közelgő Educatio kiállításon.
Dr. Varga Zs. András dékán úr beszámol az ún. ˮEastlawˮ projekt indulásáról.

Jegyzőkönyv lezárása: 14 óra 48 perc.

