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Napirendi pontok:

I. Folyamatos ügyek - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
II. 2009. évi zárszámadás - előterjesztő: Dr. Katona Klára kari gazdasági igazgató
III. Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) indítása – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs
dékán
IV. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot érintő kérdések – előadó: Dr. Szabó István oktatási
dékánhelyettes
V. Egyebek
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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. Folyamatos ügyek - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
- Akkreditáció: Lezajlott a MAB akkreditációs bizottság helyszíni látogatása. Köszönet az
előkészítésben közreműködőknek, és azoknak, akik a bizottság helyszíni látogatásakor
segítették a munkát. A Kar működtethetőségének fontos állomása ez az öt évenkénti helyszíni
látogatás.
- Jubileumi rendezvénysorozat: Köszönet az egyetem 375 éves évfordulója alkalmából tartott
JÁK konferencia szervezőinek, előadóinak, résztvevőinek. A színvonalas szakmai
konferencia előadásait külön kötetben fogjuk megjelentetni.
- Egyetemi könyvkiadó: Formálódik a közös egyetemi könyvkiadó ügye. A végleges
koncepció előtt mi már elindítottunk kari kiadásban könyvsorozatokat. Már két kötet
megjelent. Karunk tudományos profilját ezzel is erősítjük.
- 2010-es jelentkezési adatok: Már rendelkezésünkre állnak fontos adatok. A jogász szak
nappali képzésben az első helyes jelentkezők száma nőtt. Nagy különbséggel kapjuk immáron
a 2. legtöbb első helyes jelentkezést országos szinten. A BA képzésre jelentkezettek száma
csökkent, aminek egyik oka lehet, hogy a Corvinus 200-as keretszámmal nemzetközi
igazgatási alapszakot indított.
- Kari időbeosztás: Kísérletet teszünk arra, hogy az egyetem karai közt közös időbeosztást
alkalmazzunk, elősegítve, hogy a tárgyak áthallgatása könnyebb legyen. A többi karon eddig
is volt tavaszi és őszi szünet, míg nálunk ilyen szünetek korábban nem voltak. A Kari Tanács
egyhangúan támogatja azt a javaslatot, hogy a tavaszi és őszi szünetet csúsztassuk össze a CV
vizsgaidőszak első hetével.
- Több mint tíz éve nálunk elhelyezett OCIPE központ átkerült a Horánszky utcába. A
felszabadult helyiségbe költözik majd a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája. A Nemzetközi
Kapcsolatok Irodája helyére nyáron a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet költözik
át.
- A dékán megbízatása 2010. június 30-án lejár. A következő Kari Tanácson dékán jelöltet
kell a Kari Tanácsnak választania.
II. 2009. évi zárszámadás - előterjesztő: Dr. Katona Klára kari gazdasági igazgató
A Kari Tanács 2/2010. (IV.9.) sz. határozatával 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a
2009. évi zárszámadást.
Zárszámadás: I. és II. melléklet
III. Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) indítása – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs
dékán
A Kari Tanács 3/2010. (IV.9.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, egyhangúan
megszavazta az Igazgatásszervező alapképzési szak tervezett indítását, és annak Egyetemi
Tanács elé terjesztését.
Szakindítási kérelem tervezete: III. melléklet
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IV. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot érintő kérdések – előadó: Dr. Szabó István
oktatási dékánhelyettes
1) Előterjesztés – A TVSZ 165. § (2) bekezdéséhez kiegészítő kari rendelkezés: Amennyiben
egy tárgyhoz gyakorlat tartozik, a tanszék köteles előzetesen megadni a gyakorlat részletes
tematikáját, követelményeit.
A Kari Tanács 4/2010. (IV.9.) sz. határozatával 3 igen, 7 nem, 3 tartózkodó szavazattal az
előterjesztést nem támogatta.
2) Előterjesztés – Új kari rendelkezés a TVSZ 173. § (14) bekezdéséhez:
Az osztatlan jogászképzésben, tekintettel arra, hogy a záróvizsga több, eltérő időpontban
teljesítendő részvizsgából áll, melyeket a mindenkor hatályos képesítési követelmények
szerint kell teljesíteni, a hallgatói jogviszony abszolutórium megszerzése miatti
megszűnésétől számított hét éven belül a záróvizsga utolsó részvizsgáját is le kell tenni.
Amennyiben a hallgató ezen határidőig nem teszi le a záróvizsga valamennyi részvizsgáját, az
addig megszerzett részjegyei érvénytelenné válnak. Ezt követően ismét hét éven belül van
lehetősége a záróvizsga valamennyi részvizsgájának letételére.
Új átmeneti rendelkezés a TVSZ 173. § (14) bekezdéséhez:
Azon hallgatóknál, akiknek az abszolutórium megszerzéséből eredően hallgatói jogviszonyuk
2007. július 1-je előtt szűnt meg, a hét éves periódust 2007. július 1-jétől kell számítani.
A Kari Tanács 5/2010. (IV.9.) sz. határozatával 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta
az előterjesztést.

Jegyzőkönyv lezárva: 14.00 óra 10 perckor.
A Kari Tanács üléséről készült hangfelvétel a Dékáni Titkárságon elérhető.
Kelt: Budapest, 2010. április 9.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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