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             			    Iktatószám: PTE/6789-7/2019.


Az 7. Kari Tanács 
napirendi pontja
(2019. június 12.)

Bejelentések:

Napirendi pontok:

Javaslat hallgatói személyi változások jóváhagyására a Kari Tanács tagságában

Előterjesztő: Glázer Bálint       		    /írásbeli előterjesztés/
   			HÖK Elnök  	  			  /titkos szavazás/

Intézetigazgatói pályázat véleményezése

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

Előterjesztés egyetemi tanári pályázat véleményezésére

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


Egyetemi tanári pályázat fellebbezésének véleményezése

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

Hallgatói személyi változás jóváhagyása a Kari Tanács bizottságaiban

Előterjesztő: Glázer Bálint       	    /írásbeli előterjesztés/
   			HÖK Elnök  	  			  /titkos szavazás/

A 2019/2020-as tanév őszi szemeszterére vonatkozó demonstrátori lista  jóváhagyása

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

Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszékén

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

Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Újkortörténeti Tanszékén 

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







Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Régészet Tanszékén 

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

Javaslat Intézeti tanszékvezetői megbízás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar Romaisztika Intézet Francia Tanszékén

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

Előterjesztés a PTE Bölcsészettudományi Karra vonatkozó TJSZ külön rendelkezések módosításának elfogadására.

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


Javaslat a PTE Bölcsészettudományi Kar ERASMUS+ szabályzatának elfogadására

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

Előterjesztés a Kari Tanács Minőségfejlesztési Bizottság ügyrendjének jóváhagyására. 

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

Előterjesztés a Kari Tanács Képzési és Kreditátviteli Bizottság ügyrendjének jóváhagyására. 

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

Előterjesztés a Kari Tanács Tanulmányi Bizottság ügyrendjének jóváhagyására. 

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

Előterjesztés a Kari Tanács Pályázati és Ösztöndíj Bizottság ügyrendjének jóváhagyására. 

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

Előterjesztés a Kari Tanács Oktatásfejlesztési Bizottság ügyrendjének jóváhagyására. 

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





Felhatalmazás a Dékán részére a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság által felállított Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj hallgatók rangsorának jóváhagyására

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

Előterjesztés tantervi módosítások kérelmére.

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

Előterjesztés új tantervek elfogadásának kérelmére.

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

Előterjesztés a PTE Felvételi szabályzatának és mellékletének módosítási kérelmére.

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

Előterjesztés együttműködési megállapodások támogatására.

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

Előterjesztés visszamenőleges jelleggel történő tantervmódosítás kérelmére.

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

Előterjesztés a Szociális munka mesterképzési szak angol nyelven történő nyilvántartásba vételének kérelmére.

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

Előterjesztés a Szociálpolitika mesterképzési szak angol nyelven történő nyilvántartásba vételének kérelmére.

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


Egyebek

