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             			  Iktatószám: BTK/32-4/2013.


A 237. Kari Tanács 
napirendi  pontjai
(2013. április 24.)

Bejelentések

Napirendi pontok:


Javaslat Professor Emeritus cím adományozására
		Előterjesztő: Dr. Fischer Ferenc	     	      	        /írásbeli előterjesztés/
			         dékán					         /titkos szavazás/


Előterjesztés záróvizsga-bizottsági elnökök, illetve ideiglenes záróvizsga-bizottsági elnökök megbízására
	Előterjesztő: Dr. Fischer Ferenc	     	      	        /írásbeli előterjesztés/
		         dékán					         /titkos szavazás/


A PTE BTK Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság új elnökének KT általi jóváhagyása
Előterjesztő: Gulyás Tibor                  	          	        /írásbeli előterjesztés/
   		        HÖK  elnök  			      	         /titkos  szavazás/


A Kari Tanács állandó bizottságaiba delegált hallgatói tagok Kari Tanács általi jóváhagyása
		Előterjesztő: Gulyás Tibor	 	    	      	        /írásbeli előterjesztés/
			         HÖK elnök				 	/titkos szavazás/


Javaslat díszoklevelek (Gyémánt- vagy Arany Díszoklevél) adományozására
             	Előterjesztő: Dr. Fischer Ferenc	                   /helyszíni előterjesztés/
		      	      dékán  	  			         /titkos  szavazás/


Javaslat a Kari Tanács állandó bizottságai által előterjesztett ügyrendek  jóváhagyására
		Előterjesztő: Dr. Fischer Ferenc és az állandó bizottságok 	 
			        dékán			 elnökei      	       
									         /írásbeli előterjesztés/
			 						            /nyílt szavazás/

Javaslat a Kari Tanács állandó bizottságai által előterjesztett ügyrendek  módosítására
		Előterjesztő: Dr. Fischer Ferenc és az állandó bizottságok 	 
			        dékán			 elnökei      	       
									         /írásbeli előterjesztés/
			 						            /nyílt szavazás/





A „Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés” tantervének elfogadása nappali és levelező munkarendben.
	Előterjesztő: Dr. Gerner Zsuzsanna        	    	       /írásbeli előterjesztés/
		        dékán helyettes		     		          /nyílt szavazás/


Előterjesztés a „Nemzetközi tanulmányok MA szak” tantervének angol munkanyelven történő jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Gerner Zsuzsanna        	    	       /írásbeli előterjesztés/
		        dékán helyettes		     		          /nyílt szavazás/


Előterjesztés a „Jelnyelvi-interkulturális kommunikációs szakértő képzés” felnőttképzési program akkreditációs kérelmének jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Gerner Zsuzsanna        	    	       /írásbeli előterjesztés/
		        dékán helyettes		     		          /nyílt szavazás/


A Bölcsészettudományi Kar 2013. évi részletes gazdasági terve
	          	Előterjesztő: Dr. Fischer Ferenc		           	        /írásbeli előterjesztés/
			        dékán					          /nyílt szavazás/


Javaslat a Bölcsészettudományi Kar 2013/2014-es tanév ütemtervére
			Előterjesztő: Dr. Fischer Ferenc		           	        /írásbeli előterjesztés/
			        dékán					          /nyílt szavazás/


Egyebek

 

