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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

Időpont: 2009. december 16. (szerda) 9 óra 30 perc 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Résztvevők: 

 

Dr. Juhászné Belatiny Katalin, elnök asszony  

Dr. Bayer József, rektor 

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes, intézetvezető 

Dr. Belatiny Kenéz Attila, kancellár 

Dr. Jászberényi József intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető 

Kiss Dániel, rendszerigazgató 

Dr. Kálmán Anita, főmunkatárs 

 

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr köszöntötte a szenátusi ülés résztvevőit és 

felkérte Dr. Kálmán Anita főmunkatársat, hogy állapítsa meg a határozatképességet. 

A határozatképesség megállapítását követően a résztvevők aláírták a jelenléti ívet. Dr. 

Szatmári Péter, rektor-helyettes úr röviden tájékoztatta a résztvevőket a napirendi 

pontokról, majd ismertette az első napirendi pontot. 

 

Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ismertette a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításaira vonatkozó javaslatot, melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag támogatott(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {31/2009. 

(XII. 16.) számú Szenátusi határozat}  

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ismertette a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat módosításaira vonatkozó javaslatot, melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag támogatott(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {32/2009. 

(XII. 16.) számú Szenátusi határozat}  

 

Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ismertette a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer módosításaira vonatkozó javaslatot, melyet a Szenátus 

megvitatott és egyhangúlag támogatott(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

elfogadott. {33/2009. (XII. 16.) számú Szenátusi határozat}  

 

Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ezt követően ismertette a Térítési és Juttatási 

Szabályzat módosításaira vonatkozó javaslatot, melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag támogatott(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {34/2009. 

(XII. 16.) számú Szenátusi határozat}  
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Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ezt követően ismertette a Cafeteria Szabályzat 

módosításaira vonatkozó javaslatot, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag 

támogatott(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {35/2009. (XII. 16.) 

számú Szenátusi határozat}  

 

Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ezt követően ismertette az 1% SEGÍTSÉG 

Ösztöndíj Szabályzat módosításaira vonatkozó javaslatot, melyet a Szenátus 

megvitatott és egyhangúlag támogatott(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

elfogadott. {36/2009. (XII. 16.) számú Szenátusi határozat}  

 

Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ezt követően röviden ismertette az NPTI 

2009-2010. tanév II. félévétől kezdődő hálómódosítási javaslatait. 

 

A Nemzetközi Tanulmányok BA szak nappali tagozat, valamint a Politológia BA szak 

nappali és levelező tagozat, illetve a Nemzetközi tanulmányok MA szak levelező 

tagozat hálómódosítási javaslatait a Szenátus megtárgyalta és egyhangúlag támogatta 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) {37/2009. (XII. 16.) számú, 38/2009. (XII. 16.) 

számú, valamint 39/2009. (XII. 16.) Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter,  rektor-helyettes úr röviden ismertette Dr. Nyikos 

Györgyi címzetes főiskolai docensi kinevezésére vonatkozó előterjesztését, melyet a 

Szenátus megtárgyalt és egyhangúlag támogatott (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

{40/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Jászberényi József, intézetvezető úr röviden ismertette az 

Andragógia MA szak indítására vonatkozó előterjesztést, melyet a Szenátus 

megtárgyalt és egyhangúlag támogatott (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

{41/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Sipos Zoltán, intézetvezető úr röviden ismertette az Emberi 

erőforrások MA szak indítására vonatkozó előterjesztést, melyet a Szenátus 

megtárgyalt és egyhangúlag támogatott (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

{42/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter, intézetvezető úr röviden ismertette az 

Nemzetbiztonsági Tanulmányok BA szak indítására vonatkozó előterjesztést, melyet a 

Szenátus megtárgyalt és egyhangúlag támogatott (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

{43/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr röviden ismertette az 

Kommunikáció és médiatudomány BA szak szakfelelősére vonatkozó előterjesztést, 

melyet a Szenátus megtárgyalt és egyhangúlag támogatott (5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) {44/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 
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Végül Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr megköszönte a részvételt és a 

jelenlévők egész éves munkáját, majd berekesztette a szenátus ülését. 

 

Készítette: Dr. Kálmán Anita 

 


