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             			    Iktatószám: PTE/6789-1/2019.

Az 1. Kari Tanács 
napirendi pontja
(2019. január 23.)

Bejelentések:

Napirendi pontok:

Javaslat hallgatói személyi változások jóváhagyására a Kari Tanács tagságában

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

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, szenátusának állandó bizottságaiba történő kari delegáltak személyére

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

Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Nevelés- és Művelődéstörténeti tanszékén.

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

Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Általános és Evolúciós Pszichológia tanszékén.

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

Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai tanszékén.

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


Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Fejlődés és Klinikai Pszichológia tanszékén.

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

Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Szociál- és Szervezetpszichológai tanszékén.

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




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

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


Javaslat a 2019/2020. tanévben a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő hallgatók költségtérítés összegeinek Kari Tanács általi utólagos jóváhagyására

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

Javaslat a Neveléstudományi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

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


Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar új állandó kari bizottságának létrehozására

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


Előterjesztés a Szociológia mesterképzési szakon a szakfelelős személyének módosítási kérelmére

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


Előterjesztés a PTE Felvételi szabályzatának és mellékletének módosítási kérelmére

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

Előterjesztés a Klasszika – filológia mesterképzési szakon a Latin specializáció valamint az Ógörög specializáció tantervi módosításának kérelmére

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

Előterjesztés az Esztétika mesterképzési szak tantervi módosításának kérelmére

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




Előterjesztés az Esztétika mesterképzési szakon Művészetelmélet specializáció indításának kérelmére

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


Előterjesztés az Esztétika mesterképzési szakon Klasszikus örökség specializáció indításának kérelmére

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


Előterjesztés az Autentikus narratívák és kulturális tartalmak az angol órán pedagógus továbbképzés alapítására és indítására az „EFOP-3.2.14-17-2017-00002 sz. Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen ” pályázat keretében

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

Előterjesztés az Interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése a nyelvórán pedagógus továbbképzés alapítására és indítására az „EFOP-3.2.14-17-2017-00002 sz. Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen ” pályázat keretében

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

Előterjesztés az Árkádia–Mesterkurzus - Szakmai megújító képzés középiskolában tanító történelemtanárok részére pedagógus továbbképzés alapítására és indítására az „EFOP-3.4.3-16-2016-00005” sz. pályázat keretében 

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


Egyebek


