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             			    Iktatószám: PTE/6363-6/2018.

Az 6. Kari Tanács 
napirendi pontja
(2018.06.13.)

Bejelentések:

Napirendi pontok:

Hallgatói személyi változások jóváhagyása a Kari Tanács tagságában

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

Intézetigazgatói pályázat véleményezése

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

Javaslat Professor Emerita cím adományozására Dr. Thomka Beáta professzor részére

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

A 2018/2019-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó demonstrátori lista  jóváhagyása

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

Hallgatói személyi változás jóváhagyása a Kari Tanács bizottságaiban

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

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Bizottsága oktatói tagjára

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

Javaslat a Pszichológia Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatára.

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

Felhatalmazás a Dékán részére a PÖB által felállított  Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj hallgatók rangsorának jóváhagyására

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

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia szakos (BA, MA) hallgatók számára  szakdolgozat-értékelő lap elfogadására
Előterjesztő: Dr. Bereczkei Tamás	          /írásbeli előterjesztés/
   				          dékán  	  		  /nyílt szavazás/



Előterjesztés a Régészet alapképzési szak tantervi módosításának elfogadására

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

Előterjesztés a Régészet mesterképzési szak valamint a Római régészet, a Kora keresztény régészet, a Népvándorlás kori régészet szakterületek tantervi módosításának elfogadására

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

Előterjesztés a Neveléstudomány mesterképzési szakon a Tanterv- és programfejlesztés specializáció tantervi módosításának elfogadására

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

Előterjesztés a Szabad bölcsészet alapképzési szakon az Esztétika specializáció tantervi módosításának elfogadására

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

Előterjesztés a Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának kérelmére.

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

Előterjesztés az Anglisztika alapképzési szak (magyar és angol munkanyelven), az osztatlan angol nyelv és kultúra tanára szak valamint az Anglisztika mesterképzési szak (magyar és angol munkanyelven) tantervi módosításának kérelmére.

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

Egyebek


