Semmelweis Egyetem
Pető András Kar
Kari Tanácsának határozatai

1/2017. (09.15.) sz. Határozat:
A Kari Tanács - 14 igen szavazattal, egyhangúlag – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek
Weiss Juditot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Pásztorné dr. Tass Ildikót és dr. Túri Ibolyát.

2/2017. (09.15.) sz. Határozat:
A Kari Tanács – 14 igen szavazattal, egyhangúlag – döntött a napirendi pontok
előterjesztésnek megfelelő elfogadásáról.

3/2017. (09.15.) sz. Határozat:
A Kari Tanács – 14 igen szavazattal, egyhangúlag – elfogadta a Pető András Kar első Kari
Tanácsának megalakulását, melynek tagjai az előterjesztésben felsorolt személyek.

4/2017. (09.15.) sz. Határozat:
A Kari Tanács – 14 igen szavazattal, egyhangúlag – elfogadta, hogy a Pető András Karon 3
dékán-helyettesi tisztség kerül betöltésre, egy általános dékán-helyettes, egy oktatási dékánhelyettes és egy tudományos dékán-helyettes.

5/2017. (09.15.) sz. Határozat:
A Kari Tanács – 14 igen szavazattal, egyhangúlag – elfogadta, hogy a Pető András Kar
szimbólumai - az előterjesztéssel ismertetett szimbólumok.

6/2017. (09.15.) sz. Határozat:
A Kari Tanács – 14 igen szavazattal, egyhangúlag, az írásbeli előterjesztéssel egyező
tartalommal – elfogadta a Pető András Kar Szervezeti és Működési Rendjét.

7/2017. (09.20). sz. Határozat:
A Kari Tanács - 13 igen szavazattal, egyhangúlag – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek
Weiss Juditot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek dr. Túri Ibolyát és Gál Franciskát.

8/2017. (09.20.) sz. Határozat:
A Kari Tanács – 14 igen szavazattal, egyhangúlag – megállapította, hogy a lefolytatott
érvényes és eredményes választási eljárás alapján a Pető András Kar delegáltjai az
Semmelweis Egyetem szenátusába: Dr. Tenk Miklósné, Feketéné dr. Szabó Éva, Babos
Zsuzsanna.
9/2017. (10.17). sz. határozat
A Kari Tanács 14 egyhangú igen szavazattal elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Weiss Juditot,
jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Mascher Róbertet és Vissi Tímeát.
10/2017. (10.17). sz. határozat:
A Kari Tanács 14 egyhangú igen szavazattal elfogadja a szavazat számlálási bizottság
tagjának Daróczy Eszter, dr. Kollega Tarsoly István, dr. Takács Dávid kollégákat.
11/2017. (10.16.) sz. határozat:
A Kari Tanács – 15 szavazattal egyhangúan elfogadja a napirendi pontok sorrendjének
módosítását.
12/2017. (10.16.) sz. határozat:
A Kari Tanács az 5. és 6. napirendek nem zártkörű ülésen történő tárgyalását 15
egybehangzó szavazattal elfogadja.
13/2017. (10.16.) sz. határozat:
A Kari Tanács egyhangúan elfogadja a PAK 2017/18. évi tanulmányi rendet.
14/2017. (10.16.) sz. határozat:
A kari tanács soron következő ülései nov.15. és a dec.6., szükség esetén rendkívüli ülés
összehívása.
15/2017. (10.16) sz. határozat
A Kari Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pető András Kar állandó
bizottságainak személyi összetételére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint:
a) a Tanulmányi és Vizsgabizottság esetén elnöknek oktatási dékánhelyettes, hiányában
az oktatási és képzésfejlesztési dékáni megbízott, tagoknak a HTI és KPI által delegált
1-1 fő, a Tanulmányi Osztályvezető vagy az Tanulmányi Osztály vezetésével megbízott
személy, a HÖK által delegált 1 fő összetételt.

b) a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság esetén elnöknek az esélyegyenlőségi
referens, tagoknak a Kar Kollégiumi felelőse, HTI és KPI által delegált 1-1, a
Tanulmányi Osztályvezető vagy a Tanulmányi Osztály vezetésével megbízott személy,
a HÖK által delegált 4 fő, az érdekképviselet által delegált 1 fő összetételt.
c) a Kreditátviteli Bizottság esetén elnöknek a HTI és KPI Intézeti Tanácsa által 1 fő
választott, tagoknak HTI és KPI 1-1 fő oktatói vagy tanári delegált, a Tanulmányi
Osztályvezető vagy a Tanulmányi Osztály vezetésével megbízott, a HÖK által delegált
1 fő összetételt.
d) a Kar Etikai és Fegyelmi Bizottság esetén elnöknek a HTI és KPI Intézeti Tanács által
1 fő választott, tagoknak KPK gyakorlóterületenként 1 fő (összesen 4 fő), a HTI és
KPI által delegált 1-1 fő, a HÖK által delegált 2 fő összetételt.
e) a Kiadói és Könyvtár Bizottság esetén elnöknek a Könyvtár igazgatója, tagoknak HTI
igazgató, KPI igazgató, HTI és KPI által delegált 1-1 fő, a HÖK által delegált 2 fő
összetételt.
f) a Gyakorlati Képzési Bizottság esetén elnöknek a gyakorlatokért felelős oktató,
tagoknak a HTI és KPI által delegált 1-1 fő, szakfelelősök és specializáció felelős,
KPK gyakorlóterületen megbízott gyakorlatvezető konduktorok 1-1 fő,
módszertani/tanítási gyakorlatokért felelős oktató 2 fő, a HÖK által delegált legalább
7 fő (évfolyamonként, alapszakonként/specializációként 1-1 fő ) összetételt.
16/2017. (10.16.) sz. határozat:
A kari tanács (9 támogató, 1 nem támogató, 5 tartózkodás szavazattal) dr. Kelemen Anna
főiskolai tanárt jelöli, hogy képviselje a Pető András Kart az Egyetemi Tudományos Tanács
delegáltjaként.

17/2017. (10.16.) sz. határozat:
A kari tanács 10 igen (támogatás), 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással nyilvánított
véleményt az oktatási dékánhelyettesi megbízásra pályázóval, Dr. Deák Adriennel
kapcsolatban, összességében támogatta a pályázót.
18/2017. (11.15.) sz. határozat
A Kari Tanács egyhangúlag, 12 igen szavazattal megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek
Weiss Juditot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Daróczy Esztert és dr. Balogh Emesét.

19/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja a Pető András Kar címereit.
20/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja, hogy rendkívüli kari
tanácsülés összehívását 5 napos határidővel.

21/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács többségi szavazattal, 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja,
hogy az írásos dokumentumokat öt munkanappal előbb kell megküldeni a tagoknak.

22/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács többségi szavazattal, 9 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadja, hogy
a Szervezeti és Működési Rend három eredeti példányban lesz elkészítve.
23/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja a 3.2.1.1. pontban írtakat azzal a
változtatással, hogy egyidejű akadályoztatás esetén a dékán által kijelölt személy elnököl.
24/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja a 3.2.3.2. pontban írtakat, azaz ha
egy adott személy különböző minőségénél fogva 2 vagy több Kari Tanácsi tagi státuszt tölt
be, szavazata egynek számít, nem többszöröződik.
25/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja a 3.2.7.3. pontban foglalt javaslatot,
ennek alapján a jegyzőkönyv a kari tanács tagjainak megküldésre kerül, a kar polgárai pedig
betekintést nyerhetnek.
26/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja a Pető András Kar Szervezeti
és Működési Rendjét.
27/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja a tanulmányi rendet a jelzett
módosításokkal.
28/2017. (11.15.) sz. határozat
A kari tanács 14 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot
azzal, hogy a szabályzat díjszabásra vonatkozó melléklete miatt a szabályzat hatályba
lépése életbe léptetés kancellári jóváhagyás után.
29/2017. (12.06.) sz. határozat
A Kari Tanács 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással nyilvánított véleményt a
Pető András Kar dékáni hivatalvezetői megbízásra pályázóval, dr. Takács Dáviddal
kapcsolatban, egyhangúlag támogatta a pályázót.

30/2017. (12.06.) sz. határozat
A Kari Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta a Kar
Kitüntetési Szabályzatát a javasolt 2 módosítással, amelyet a közzététel és a
hatálybalépés előtt az mb. dékáni hivatalvezető vezet át.
31/2017. (12.06.) sz. határozat
A Kari Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta a Kari
Tanács 2018. évi I. félévi üléseinek rendjét az alábbiak szerint:
2018.01.17., 2018.02.14., 2018.03.14., 2018.04.11., 2018.05.09., 2018.06.06.

32/2017. (12.06.) sz. határozat
A Kari Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pető András Kar
2017/18. tanév mintatanrend módosításáról szóló előterjesztését a melléklet szerinti
tartalommal.

33/2017. (12.06.) sz. határozat
A Kari Tanács 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elektronikus
leckekönyvre vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatos szabályzat módosítási
javaslatot.

