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             			    Iktatószám: PTE/6789-6/2019.


Az 6. Kari Tanács 
napirendi pontja
(2019. május 15.)

Bejelentések:

Napirendi pontok:

Javaslat Egyetemi docensi kinevezésre a Bölcsészettudományi Karon

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

Javaslat Egyetemi docensi kinevezésre a Bölcsészettudományi Karon

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

Javaslat Egyetemi docensi kinevezésre a Bölcsészettudományi Karon

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

Javaslat Egyetemi docensi kinevezésre a Bölcsészettudományi Karon

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

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2019–2022 között működő állandó Kari Bizottságainak  elnökeire és tagjaira

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

Előterjesztés új tantervek elfogadásának kérelmére

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

Előterjesztés együttműködési megállapodások elfogadásának kérelmére

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

Előterjesztés a Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szakon a Digitális újságírás és PR specializáció indításának kérelmére

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




Előterjesztés szakfelelősök személyének módosítási kérelmére

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


Előterjesztés tantervi módosítások elfogadásának kérelmére

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

Előterjesztés visszamenőleges tantervi módosítás kérelmére

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

Előterjesztés képzési portfólió felülvizsgálata kapcsán, egyes szakok nyilvántartásból való törlésének kérelmére.

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

Előterjesztés az Eszterházy Károly Egyetem alapításában létrejött pedagógus továbbképzési programok indításának kérelmére a Pécsi Tudományegyetemen valamint az Eszterházy Károly Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem által kötött megállapodás elfogadásának kérelmére.

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

Egyebek

