
R/201 O-J /2013.
 

JEGYZÖKÖNYVIKIVONAT
 

KESZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenatusának ?-OlJ. december l8-án megtartott ülésen. 

JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szcrint. 

NAPlREND[K: 

j .	 Javaslat II 2012/2013. tanév 2.[élév tanulmányi idobeosztására. (1. sz. melléklet) 
fa.: Óv áriné dl:". Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes
 
Meghívott : Dr. Kuzsella László szakreferens
 

2.	 Javaslat Hallgatol Követelményrendszer mallékletét képeu) I. 3.15. sz. Tanulmányi Ügyrend 
elfogadására. (2. sz. meJJékler) 
Ea.: Óvárin é Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes 
Meghívott: Sebestyén Csaba igazgató 

Dr. Nagy Adrienn szakreferens 

3.	 Beszámoló CI Könyv/ár. Levél/ár. Múzeum tevekenységérdl. (3. sz. melléklet) 
Ea.:	 Prof Or. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
 

Burrneister Erzsébet főigazgató
 

..f.	 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2013. évi tevékenységérdl. (4. sz. mclléklet) 
La.: Atali Katalin osztályvezető 

5.	 Tájékoztatás a 2014. évi helső ellen/irzési munkatervrdl. (5. sz. mclléklet) 
Ea.: Atali Katalin osztályvezető 

6.	 Javaslat a Számlarend m ádositásáro. (6. sz. mell éklet) 
Ea.: Szell Gábor mb. gazdasági főigazgató 

Meghívott: Érsok Piroska számviteli osztályvezető 

7.	 Javaslat a Kornyczetvédelmi szabályzat modosit ására. (7. sz. melléklet) 
Ea.: Széll Gábor mb. gazdasági főigazgató
 

Dr. Birónó dr. Vajnorák 7sU7:sanna ellátási és biztonságtechnikai osztályvezető
 

8.	 Javaslat az int ézményi akkreditációs önértékelés elfogadására. (8. sz. melléklet) 
Ea.: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 

9.	 Javaslat az Iratkezelési szabályzat modosuására. (9. sz. melléklet) 
Ea.: Dr. Szak ály Dezső főtitkár 

10. Javaslat a Belesészettudományt Kar feladataira és műkodési rendjére vonatkozó szabályzat 
modositására. (l0. sz. melléklet) 
[a.:	 Dr. IIIésné Dr. Kovács Mária dékán 



11. Javaslat a Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozat készltési szabályzatának modosiiására. (ll. 
S7.. melléklet) 
Ea.: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán 

12. Javaslat szakirány ainevezésére. (l 2. S7.. melléklet) 
Ea.: Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 

13. Javaslat szakok indítására. (J3. és J4. sz. mellékletek) 
Ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 

14. Javaslat szalfelelős váltásra. (JS. sz. melléklet) 
Ea.: Prof. Dr. Kocziszky György dékán 

IS. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére. (16. sz. melléklet} 
Fa.: Dr. Szakály Dezső főtitkár 

16. Egyebek 

Az ÜLÉS FOLYAM:\N A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA: 

49512013. sz. határozat: 

A Szenatus személyi kérdésben dönt. 

Szavazatok: 30 igen, Onem, Otartózkodás 

496120/3. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenatusa elfogadja a 2013/2014. tanév II. félév tanulmányi időbeosztását az 
elő terjesztésben foglalt tartalonunal. 

Szavazatok: 30 igen, Onem, Otartózkodás 

49712013. sz. határozat: 

A Szenatus elfogadja a Könyvtár, Levéltár, Múzeum tevékenységéről szóló beszámolót, 

Szavazatok: 33 igen, Onem, Otartózkodás 

498/2013. sz. határozat: 

A Szenatus elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót azzal 
a jövöre vonatkozó kiegészítéssel, hogy abban konkrét személyek nevét ne tüntessék fel. . 

Szavazatok: 33 igen, O nem, Otartózkodás 
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499/20/J. SZ. határozat: 

I\. Szenatus tudomásul veszi a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervről szóló tájékoztatást. 

Szavazatok: 33 igen, O nem, Otartózkodás 

500/2013. sz. határozat: 

A Szenatus az előterjesztés szerititi formában megszavazza a Számlarend módosítas ára telt
 
előterjesztést.
 

A hat ál yba lépes időpornja: 2013 . 12. 18.
 
Végrehajtásert felelős szernélytek): gazdasági főigazgat ó
 

Szavazatok : 33 igen. O nem, O tartózkodás 

501/2013. SZ. határozat: 

A Szenátus az előterjesztés szcnnti formában elfogadja a Környezetvédelmi szabályzat 
m ódositására irányuló javaslatot.
 
/\. hatályba lépés időpontja: 2014 . ül .1 5.
 
Végrehajtásért felelős személy(ek ): gazdasági főigazgat ó
 

Szavazatok: .3 3 igen. O nem, Otart ózkodás 

50212013. sz. határozat: 

A Szenatus jóváhagyja az intézményi akkreditációs önért ékelest. 

Szavazatok: 33 igen, Onem. Otartózkodás 

503/20 lJ. sz. hutározat: 

1\ Miskolci Egyetem Szenatusa elfogadja a Miskolci Egyetem Szervczeti és Műk öd ési Szabályzat 
Ill. kötet Hallgatói Követelményrendszer melléklctét képező IJ.15. sz. Tanulmányi ügyrendet az 
el őterjesztésben foglalt tartalommal , az alábbi módosítással: 
17. § A hallgatói tartozások ellenőrzése es a kapcsolódó leladatok ellátása az Egyetemi 
Ügyfélszo lgalati Központ hatáskörébe tartozik . E feladatuk ellátásában az ok tatási egységek 
szüks ég szerint közrémüködnek. 
28. § (l) A7. okle vél. oklevél-mcllékletek, oklevél igazolás , bi zonyítvány , illetve egyéb, az 
oklevélhez kapcsolódó tan ús ítványok, elismerő oklevelek megrendelése, nyilvántartása , kiállitasa 
az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ feladata . A kapcsolódó költsegek az oktatási egységeket 
terhelik . 
(2) A diplomaosztó rncgszervezése és lebonyolítása az Egyetem i Ügyfélszolgálati Központ feladata. 
(3) I\. jelen §-ban meghatározon feladatok végrehajtásában az oktatási egységek szüks ég szerint 
közrem űködnek . 

A Tanulmányi ügyrendben foglalt szabályokat , azok tényleges megvalósulását a Szcnátus 2014.
 
márciusi üléséri ismé t nap irendre tű;;i a gyakorlati tapasztalatok figyelembe v ételével.
 
f\ hatályba lépés pontos időpontja: 2014 , február l.
 
Szcnátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. valamint az egyetemi
 
honlapon történő megjelentetése.
 
Költs égigény. A szabályzat 8 példányban történő kiadása.
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V égrehajtásért felelős személy(ck): Dr. Szakály Dezs ő rőti tkár 
A végrehajtás határideje : 2014. január 15. 

Szavazatok: 32 igen, O nem, Otartózkodás 

504/2013. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenatusa az Iratkezelési szabál yzat módositás ának előterjesztett változatát
 
elfogadja.
 
Ahatál yba lépés pontos id őpontja. 2014. j anuár 01 .
 
Szenatus döntése utáni feladato k: a szabályzat honlapon való megjelentetése.
 
Költségigény. a szabályzat 8 példányban való sokszorositása.
 

Végrehajtásért felelős szem élytek) : Dr. Szakály Dezső főtitk ár
 

1\ végrehajtás határideje: 20 J4. január 15.
 

Szavazatok : 32 igen, O nem . O tartózkodás 

505/20J3. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenatusa elfogadja a ,.M iskolc i Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
feladataira és működé si rendjére" vonatkozó rn ódosítását az el őterjesztésben foglalt tartalommal.
 
1\ hatályba lépés pontos időpontja: 2013 . december 18.
 
Szen átus döntése utáni feladatok: a szabályzat honlapon való megjelentetése.
 
Költségigény . a szabályzat 8 példányban való sokszorosit ása.
 

Végrehajtását felelős személyrek): Dr. Ill ésné dr. Kovács Mária dékán
 
A végrehajtás határideje: 20 J4 . január 15.
 

Szavazatok: 32 igen , O nem, O tartózkodás 

506/2013. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának.
 
Hallgatói Követelményrendszer Szakdolgozatkészítési Szabályzatának rn ódosítását az
 
el őterjeszt ésben foglalt tartalommal.
 
A hatályba lépés pontos időpontja. 2013. december 18.
 
Szenatus döntése utáni feladatok: a szabályzat honlapon való megjelentetése.
 
Költségigény . a szabályzat 8 példányhan való sokszorositása.
 

Végrehajtásért felelős személy(ek) : Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán
 
i\ végrehajtás határideje: 2014. január 15.
 

Szavazatok: 32 igen, O nem, Otartózkodás 

507/2013. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenatusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja, hogy a 
Gépészm érnöki és Informatikai Kar M érnökinformatikus BSc szakán az Intelligens irányito 
rendszerek szakirány neve Informatikai rendszerm érnok szakir ányai változik. 
A batályba lépés tervezett időpontja: 7.0 14. 06. 30 . 
Végrehajtásért felelős szem ély/ek): Dr. Bertóti Edgár dékán 
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A végrehajtás határideje: 2014. 03. 31. 

Szavazatok: 32 igen , O nem, Otartózkodás 

508/2013. sz. határozat:
 

A Szenatus Közigazgatás -szcrvcző alapképzési szak indí t ás ér ól dönt.
 

Szavazatok: 31 igen, Onem, Otart ózkodás 

509/2013. sz. határozat: 

A Szenatus Közigazgatási mcsterk épzési szak inditasaról dönt. 

Szavazatok: 32 igen, Onem. Otartózkodás 

510/2013. SZ. határozat: 

A Szenátus a Turizm us-vendég látás alapképzési szak, illetve felsőoktatási szakképzési szak,
 
valamint a Ve zetés cs szervez és, illetve a Logisztikai menedzsmcnt mcsterképzési szakek
 
szakfelel ő seir ől dönt:
 
Turizmus-vendéglátás alapképzési és felsőoktatási szakképzési szak: Dr. Molnár esi lia egyetemi
 
docens.
 
Vezetés és szervezés mcsterképz ési szak: Veresne Dr. Somosi Mariann egyetemi docens.
 
Logisztikai menedzsmcnt mcsterképz ési szak: Dr. Szakály Dezs ő egyetemi docens.
 

Szavazatok: 32 igen. O nem, Otartózkodás 

5/1/20/3. sz. határozat: 

A Szenatus amellékelt együttműködési megállapodás megk öt és ér ől dönt a Miskolci 
Törvényszékkel. 

Szavazatok : 32 igen, O nem. Otart ózkodás 

5/2/2013. sz. határozat: 

A Szenatus elfogadja a Müszaki Anyagtudományi Kar feladataira és rnüködési rendj ére vonatkozó 
szabályzat módosítására tett javaslatot azzal a kieg észítéssel. hogya 7.§ csak a vezetök felsorolását 
tartalmazza. 

Szavazatok: 32 igen. O nem, Otartózkodás 

?vlEL LÉKLETEK : 

- Javaslat a 20 t 3/2014. tanév 2. félév tanul manyi időbeosztására. 

- Javaslat a Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező 1.3. 15. sz. Tanulmányi 
Ügyrend elfogadására.
 

- Beszámoló a Könyvtár, Levéltár, Múzeum tevékenységéről.
 

- Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2013 . évi tevékenységér ől .
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- Tájékoztat ás a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervröl, 
- Javaslat a Számlarend módosítására . 
- Javaslat a Környezetvédelmi szabályzat m ódositására. 
- Javaslat az intézményi akkreditációs önértékelés elfogadására. 
- Javaslat az Iratkezelési szabályzat módosítására. 
- Javaslat a Bölcsészettudományi Kar feladataira és m űködési rendjére vonatkozó szabá lyza t 

módosítására. 

- Javaslat a Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozat-k észít ési szabályzatának módosítására. 
- Javaslat szakirány arnevezésére. 
- Javaslat szakek indítására . 
- Javaslat szakfelelős vált ásokra. 
- Javaslat egy üttm űköd ési megállapodás megköt ésére: 

Miskolci Törv ényszék. 
Javaslat a Műszaki Anyagtudományi Kar feladataira 
szabályzat m ódosítására. 

K.m.r. 

Hitelesítők: 

I/ ~~ 1~
 
.~ . 

Dl', Horváth Zifa 
egyetem i docens , által ános rektorhelyettes 

es müködési rendjére vonatkozó 

í) - ~ 

.. .!! ~'-:'?~ : .1:-:: ..~ .. .. 
Ber/ú Marianna 

jcgyzőkönyvi kivonat kész ítője 

IL.. ..... ....... ....(ft .
 
-· h C"' , IC. se len e y 

hallgatói ké ~viselő 
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Jelenléti ív
 

a Szenátus 20 /3. december Is-a! ülésére
 

1. Prof. Dr. Torma András 

2. Prof. Dr. Szűcs Péter 

3. Prof. Dr. Gácsi Zoltán 

4. Prof. Dr. Bertóti Edgár 

5. Prof. Dr. Farkas Ákos 

6. Prof. Dr. Kocziszky György 

7. Dr. rIlésné Dr . Kovács Mária 

8. Dr. Kiss-Tóth Emőke 

9. Dr. Sándor Zoltán 

10. Széll Gábor 

ll. Dr. Debreczeni Ákos 

12. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence 

13. Prof. Dr. Illés Béla 

14. Dr. Kovács Ernő 

t5. Dr. Kovács László 

16. J ámborné Dr. Róth Erika 

17. Prof. Dr. Stipta István 

18. Veresne Dr. Somesi Mariann 

19. Dr. Horváth Zita 

20. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor 

21. Dr. Lovrity Zita 

22. Dr. Reti Balázs 

23. Dr. Bajzát Tünde 

24. Sulák László 

25. Dr. Biren é dr. Vajriorák Zsuzsanna 

2G. Szabady Szabolcs 

27. Konyári György 

28. Cseh Gergely 
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29. Hudák Tamás 

30. Jedlicska Tibor 

31. Szabó Gábor 

32. Zahorcsák Zsolt 

33. Veres Gábor Pál 

34 . Gáspár Marcell Gyula 

35 . Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna 

36. Prof. Dr. Kékesi Tamás 

37. Prof. Dr. Jánnai Károly 

38. S zűc sn é dr. Kovács Judit 

39. Dr. Szakály Dezs ő 

40. Prof. Dr. Patkó Gyula 

41. Prof. Dr. Roósz András 

42. Hajdúné Dr. Molnár Katalin 

43. Atali Katalin 

44. Dr. Bódi Tibor 

45 . Runneister Erzsébet 

46. Kelemen Katalin 

47. Sebestyén Csaba 

Meghívottak: 

48. Dr. Kuzsella László 

49. Dr. Nagy Adrienn 

50. Érsok Piroska 
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