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Napirendi pont:
1. Felsőoktatási szakképzések indítása
Dr. Bayer József megállapította, hogy a Szenátus 6, szavazati joggal rendelkező tagja jelen
van, így a Szenátus határozatképes.
1. Felsőoktatási szakképzések indítása
Dr. Bayer József: Tekintettel arra, hogy új képzések indításához a Szenátus jóváhagyása
szükséges, felkérte Bakonyi Lászlót a napirendi ponthoz kapcsolódóan javaslat
előterjesztésére.
Bakonyi László: Új képzésként felsőoktatási szakképzéseket tervez indítani a főiskola.
Ahhoz, hogy a január közepén lezárásra kerülő Felvételi tájékoztatóban az új képzések
szerepelhessenek, azokat minél hamarabb engedélyeztetni kell – ehhez szükséges a Szenátus
határozata.
A tervezett felsőoktatási szakképzések a már meglévő BA képzéseinkhez kapcsolódnak,
elvégzésükkel a tanulmányok a BA szakon folytathatóak. A képzés során 120 kredit
szerezhető, melyből 90 kreditet a BA képzésbe be kell számítani – ebből 30 kreditet a
szakmai gyakorlat képvisel. Az NFtv-t módosító tervezetben már az is szerepel, hogy az
azonos képzési területhez kapcsolódó BA szakra történő átkerülés automatikusan valósul
majd meg. A felsőoktatási szakképzésre 200 ponttal kerülhetnek be a hallgatók, s az elvégzése
után ugyan felsőfokú végzettséget nem, de szakképzettséget szereznek.
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Dr. Sipos Zoltán: Intézete 5 felsőoktatási szakképzés anyagát állította össze. Néhány kérdés
tisztázásához azonban még segítséget kér:
- Lehet-e kettőnél több szakirányt megjelölni?
Bakonyi László: a jogszabály nem rendezi a kérdést.
Dr. Bayer József: javasolja, hogy valamennyi szakirány kerüljön be az anyagba, s
amennyiben ez nem megfelelő, az útmutatás alapján majd javítjuk azt.
Dr. Sipos Zoltán:
- Javasolja, hogy az oklevél megszerzéséhez szükséges záróvizsga eljárási szabályait külön
szabályzatban rögzítsük.
Bakonyi László: A beadandó anyagok kapcsán figyelemmel kell lenni arra a követelményre,
hogy a különböző területeken 12 kreditnyi közös ismeretanyagot kell elsajátítani – tehát
mindegyik, általunk indítani kívánt felsőoktatási szakképzésnek 12 kredit értékben közös
tárgyakat kell tartalmaznia.
Dr. Belatiny-Kenéz Attila: Javasolja, hogy a beadásra kerülő GVI által készített anyagokban
mind a nappali, mind a levelező képzés területén 20-20 fős képzéseket írjunk be – ettől
függetlenül több hallgató is felvehető, hiszen az össz-keretszámba beleférnek.
Dr. Sipos Zoltán: Üdvözítőnek tartja a javaslatot, mert így kevesebb szakmai gyakorlati
támogató hely nyilatkozatára van szükség.
Dr. Bayer József javasolta, hogy a Szenátus fogadja el az előterjesztett javaslatot a
felsőoktatási szakképzések indítására.
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta az előterjesztett
felsőoktatási szakképzések indításáról szóló javaslatot
a) az emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés
b) a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
c) a gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés
d) a kommunikációs és média felsőoktatási szakképzés
e) a nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés
f) a pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés
indításáról, és a Zsigmond Király Főiskola képzési programjának ezen felsőoktatási
szakképzésekkel történő kiegészítését. (6/2012. (XI.30.) számú Szenátusi Határozat)
Dr. Szatmári Péter javaslata alapján a jelenlévő tagok a következő szenátusi ülés időpontjára
december 19. napját jelölték meg. Kérte, hogy addig az intézetvezetők terjesszék elő az
oktatói címekre vonatkozó javaslataikat.
Dr. Belatiny-Kenéz Attila: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Üzemi megállapodás mind a
munkáltató, mind az Üzemi Tanács részéről elfogadásra került, ennek ünnepélyes aláírására a
karácsonyi ünnepélyen kerül sor.
Dr. Szatmári Péter: Az „Év dolgozója” választás nyertesének kihirdetésére is a karácsonyi
ünnepségen kerül sor.
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Dr. S. Szabó Péter: Az Üzemi Tanácsnak szándékában áll az Év dolgozóját az Üzemi Tanács
üléseire tanácskozási joggal rendszeresen meghívni.
Egyéb kérdés nem lévén dr. Szatmári Péter a Szenátus ülését befejezettnek nyilvánította, s
megköszönte a részvételt.

kmf.
Dr. Járdánházy Monika
vezető jogtanácsos
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