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             			    Iktatószám: PTE/6363-5/2018.

Az 5. Kari Tanács 
napirendi pontja
(2018.05.16.)

Bejelentések:

Év Mentora Díj átadása

Napirendi pontok:

Javaslat záróvizsga-bizottsági elnökök és ideiglenes záróvizsga-bizottsági elnök megbízatására

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás	          /írásbeli előterjesztés/
 	  		                       dékán  	  		       /titkos szavazás/

Egyetemi docensi kinevezés a Bölcsészettudományi Karon

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás                   /írásbeli  előterjesztés/
		      	dékán  				 /titkos  szavazás/

Egyetemi docensi kinevezés a Bölcsészettudományi Karon

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás                   /írásbeli  előterjesztés/
		      	dékán  				 /titkos  szavazás/

Javaslat Doktori Iskola vezető vezetői megbízásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás                   /írásbeli  előterjesztés/
		      	dékán  	  			 /titkos  szavazás/	

Javaslat a PTE Bölcsészettudományi Kar szervezeti egységén belül önálló oktatási egység megszüntetésére 

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás                   /írásbeli  előterjesztés/
		      			dékán 		              /nyílt szavazás/

Javaslat a PTE Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék Posztszocialista Társadalmak Antropológiai Kutatóközpont, valamint a „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatóközpont megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás	          /írásbeli előterjesztés/
dékán 			               /nyílt szavazás/


Javaslat PTE Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia Tanszék keretein belül létrehozott Pécs Studies Kutatóközpont megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás	          /írásbeli előterjesztés/
dékán 			               /nyílt szavazás/

Javaslat a Romanisztika Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás	          /írásbeli előterjesztés/
dékán 			               /nyílt szavazás/






Javaslat a Filozófia és Művészetelmélet Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás	          /írásbeli előterjesztés/
dékán 			               /nyílt szavazás/

Osztatlan tanárképzési pedagógia pszichológia program tantervi módosításának kérelme

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Pedagógus szakvizsga kötelező évének tantervi módosításának kérelme

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon a  Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia választható ismeretkör indításának kérelme

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Kérelem szakfelelős személyének módosítására

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak indításának kérelme

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Hungarológia mesterképzési szak indításának  valamint a szakhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadásának kérelme


Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak indításának kérelme

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/

Osztatlan magyartanár szak tantervi módosításának kérelme

Előterjesztő: Bognárné dr. Erdős Márta	          /írásbeli előterjesztés/
dékánhelyettes 			     /nyílt szavazás/



Javaslat a PTE Bölcsészettudományi Kar doktori szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás                   /írásbeli  előterjesztés/
		      		dékán 		              /nyílt szavazás/

Javaslat a PTE Bölcsészettudományi Kar  habilitációs szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás                   /írásbeli  előterjesztés/
		      		dékán 		              /nyílt szavazás/



Egyebek


