Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2006. február 17-i ülésének határozatai

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
I. Szabadon választható tárgyak kérdésköre - előadó: Dr. Bándi Gyula
II. A költségvetés aktuális kérdései - Előadó: Gábor József
III. A természetbeni juttatás részletes szabályozása - Előadó: Gábor József
IV. Személyi jellegű előterjesztés - Stefan Brunnhuber c. egyetemi docensi
előterjesztése - Előadó: Dr. Bándi Gyula
V. Tájékoztatás a tervezett master képzésekről - Előadó: Dr. Szabó Marcel
VI. Pályázati szabályzat - zárószavazás - Előadó: Dr. Szabó Marcel
VII. Egyebek:
VII/A. A Kar tanársegédi és adjunktusi munkaköreire történő előterjesztések
elbírálási szempontjai - zárószavazás: Előadó: Dr. Bándi Gyula
VII/B. A Kar egyetemi docensi, egyetemi tanári, c. egyetemi tanári, c.
egyetemi docensi munkaköreire történő előterjesztések elbírálási szempontjai véleményezés, állásfoglalás - Előadó: Dr. Bándi Gyula
VII/C. A PPKE-JÁK képernyő előtti munkavégzéséhez éleslátást biztosító
szemüveg juttatásának rendjéről szóló szabályzata - zárószavazás - előadó:
Dr. Bándi Gyula
VII/D. Tájékoztatás a Külügyi Bizottság költségvetéséről - Előadó: Dr. Szabó
Marcel
VII/E. Mintatantervek módosítása (Deák Intézet előterjesztései) – Előadó: Dr. Szalai Márta
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Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő határozatok születtek:
I.

Az I. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a szabadon
választható tárgyak meghirdetéséről szóló 1/2006. (II.17.) sz. határozatot az
alábbi szöveggel:

1. Szabadon választható tárgy a tanterv szerves része, amelyet az érintett tanszék/intézet a Kari
Tanács által elfogadott korlátok, illetve szabályok keretei között hirdet meg.
2. A szabadon választható tárgy célja az alapképzésben szereplő tantárgyak által biztosított
szakmai tudás továbbfejlesztése.
3. Szabadon választható tárgy tematikája nem egyezhet meg az alapképzésben oktatott
tananyagok ismeretanyagával, sem a meghirdető tanszék/intézet, sem más tanszék/intézet
ismeretanyagával.
4. Szabadon választható tárgyat az érvényben lévő mennyiségi órakeretek között hirdethetik meg
a tanszékek/intézetek, vagyis az egyes tanszékek/intézetek részére engedélyezett keretszámon
belül. Az megbízási viszonyban oktató külsős óraadók/szervezetek, illetve díjazás nélkül
meghirdetett tárgyak óraszáma nem haladhatja meg egy tanszéken/intézeten belül a teljes
tanszéki/intézeti keret 1/3-át, kari szinten pedig az aktuálisan meghirdetett szabadon
választható tárgyak ¼-ét.
5. A tanszék6intézet kötelezett arra, hogy félévente legalább egy szabadon választható tárgyat
meghirdetessen a levelezős képzésben tanuló hallgatók számára is, a konzultációs napokon.
6. Minden tanszék/intézet köteles arra, hogy legalább egy idegen nyelvű szabadon választható
tárgyat meghirdessen.
7. A szabadon választható tárgyakra vonatkozó előterjesztésben szereplő tárgyak a javaslatot
tevő tanszék/intézet profiljához kapcsolódhatnak, hiszen annak szakmai felelősségi körébe
tartoznak, de javasolhatók közös (interdiszciplináris) tárgyak is. Tanszékhez/intézethez nem
kötött szabadon választható tárgyak nem hirdethetőek meg. Egy tanszék/intézet sem hirdethet
meg szabadon választható tárgyat olyan témából, amely egyértelműen egy másik
tanszék/intézet profiljába tartozik. A szakmai profil szerint erre jogosult
tanszékvezető/intézetvezető engedélyezheti, hogy a tárgyat meghirdetni kívánó tanszék/intézet
órakerete terhére egy másik tanszék/intézet állományába tartozó oktató tartson szabadon
választható tárgyat, amennyiben az a tárgyfelelős szakmai érdeklődési körébe tartozik és
annak meghirdetése indokolt. Közösen meghirdetett tárgyak esetében az órakeret
megosztható.
8. Kivételes esetben a tanév közben is meghirdethető szabadon választható tárgy a következő
félévre, amennyiben a jogalkotás, illetve jogalkalmazás körében olyan új kérdés merül fel,
amelyre indokolt a minél gyorsabb reagálás. Az ilyen előterjesztésben az indokoltság
különösen vizsgálandó.
9. A tantárgyakra vonatkozó javaslatban meghatározható, hogy mely szint (kreditpontmennyiség) elérése szükséges ahhoz, hogy a kurzust a hallgatók felvehessék. Ez szükség esetén
nevesíthető szigorú előhallgatási kötelezettségként is.
10. Szabadon választható tárgy számonkéréssel zárul, amelynek formája beszámoló (nem
megfelelt, megfelelt, kiválóan megfelelt minősítés)
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11. Szabadon választható tárgyak egymáshoz csak kivételesen kapcsolhatóak, amit a
tanszékvezetői/intézetvezetői jelentésben indokolni kell. Ez esetben megadható e körben is
előhallgatási kötelezettség.
12. Ph.D hallgató, tanársegéd csak akkor lehet szabadon választható tárgynak tantárgyjegyzője,
ha a kurzus anyaga kutatási területe, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódik.
13. A szabadon választható tárgy létszámkerete: min 5. (idegen nyelven meghirdetett tárgy
esetében min. 3) max. 25 fő. Ezt max. 40 fős keretig elsősorban külsős
intézmények/szervezetek/hatóságok által tartott/javasolt kurzusok haladhatják meg kivételesen
és ideiglenesen, amennyiben a tárggyal a Karnak stratégiai céljai vannak vagy az a Kar
együttműködési kapcsolatrendszerében szerepel. Ezt a létszámkeret-emelést a Dékán hagyja
jóvá.
14. A szabadon választható tárgyakra a tanszékvezetők/intézetvezetők indokolt előterjesztést
tesznek, legkésőbb az adott tanévet megelőző április 30-ig. Az előterjesztésekről a Dékán
egyeztető megbeszélést folytathat az érintett tanszékek/intézetek vezetőivel. Amennyiben egy
szabadon választható tárgy meghirdetése a 9. pont szerint indokolt, az előterjesztést legkésőbb
november 15-ig kell megtenni.
15. Az előterjesztés tartalmazza az adott tárgy magyar és angol nyelvű leírását, az ajánlott
irodalmat, a tantárgyjegyző személyét, valamint a számonkérés formáját összesen 1-1 oldal
terjedelemben.

II.

A II. napirendi pontban szereplő, a kari költségvetés aktuális kérdéseiről szóló szóbeli
beszámolót a Kari Tanács meghallgatta, az ismertetés tartalmi elemeit tudomásul
vette.

III.

A III. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a 2/2006. (II.17.) sz. határozatával
egyhangúlag elfogadta - az írásbeli előterjesztés alapján - a Választható Béren Kívüli
Juttatások (VBKJ) 2006. évi rendszeréről szóló szabályzatot.

IV.

A IV. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a 3/2006. (II. 17.) sz. határozatával, 13
igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Stefan Brunnhuber címzetes egyetemi docensi
címre való előterjesztését elfogadta, és döntését előterjeszti az Egyetemi Tanács elé.

V.

Az V. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács jóváhagyólag tudomásul vette a
tervezett master képzésekről szóló tájékoztatást, egyetértve azzal, hogy a jövőben az
előterjesztés szerinti irányvonalon haladva kell folytatnunk az előkészítéseket, és
továbbra is várunk javaslatokat ilyen lehetőségekről.

VI.

A VI. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a 4/2006. (II.17.) sz. határozatával, 13
igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a PPKE JÁK Pályázati Szabályzatát azzal
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az értelmező kiegészítéssel, hogy a pályázati eljárásokban való részvétel senki
számára nem jelent jogi kötelezettséget.
VII.

A VII/A. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a szóbeli módosító javaslatokat
figyelembe véve, az 5/2006. (II.17.) sz. határozatával 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
mellett elfogadta A Kar tanársegédi és adjunktusi munkaköreire történő
előterjesztések elbírálási szempontjairól szóló kari útmutatót.

VIII.

A VII/B. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács úgy döntött, hogy a Kar egyetemi
docensi, egyetemi tanári, c. egyetemi tanári, c. egyetemi docensi munkaköreire történő
előterjesztések elbírálási szempontjaival kapcsolatban 2006. március 15-ig írásbeli
javaslatokat vár a végső előterjesztés elkészítéséhez.

IX.

A VII/C. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a szóbeli módosító javaslatokat
figyelembe véve, az 5/2006. (II.17.) sz. határozatával egyhangúlag elfogadta a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar képernyő előtti
munkavégzéshez

éleslátást

biztosító

szemüveg

juttatásának

rendjéről

szóló

szabályzatát.
X.

A VII/D. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács jóváhagyólag tudomásul vette a
Külügyi Bizottság költségvetéséről szóló tájékoztatást.

XI.

A VII/E. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a Deák Ferenc Továbbképző Intézet
mintatanterveit (gazdasági büntetőjogi szakjogász képzés, társasági szakjogász képzés,
bank szakjogász képzés, környezetvédelmi szakjogász képzés, Európa jogi szakjogász
képzés, jogi szakokleveles közgazdász képzés) mintatanterveit, valamint az
előterjesztésben szereplő Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításokat a Kari
Tanács a 6/2006. (II.17.) sz. határozatával egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2006. február 17.
Dr. Bándi Gyula
dékán
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