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Szenátusi ülés jegyzőkönyve 

 

Időpont: 2011. március 04. (szerda) 9:30 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

Dr. Bayer József Rektor, levezető elnök 

Dr. Szatmári Péter  Rektor-helyettes, intézetvezető  

Dr. Jászberényi József  Intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán  Intézetvezető 

Kiss-Kálmán Dániel  Rendszerigazgató 

Szilágyi Dániel HÖK elnök 

Szarvas Kristóf HÖK alelnök 

 

Tanácskozási joggal rendelkező résztvevők: 

Bakonyi László Főtitkár 

S. Szabó Péter ÜT elnök 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Képzésekkel kapcsolatos határozati javaslatok 

2. Javaslat oktatói cím adományozására 

 

Dr. Bayer József megállapította, hogy a Szenátus 7, szavazati joggal rendelkező tagja jelen 

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

1. Képzésekkel kapcsolatos határozati javaslatok 

 

A napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előkészítő anyag a Szenátus tagjainak és az ülésen 

résztvevőknek előzetesen megküldésre került.  

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta, hogy a 

szakfelelősök és intézetvezetők hálóterv-módosítási javaslataikat 2011 májusáig 

készítsék elő és terjesszék be jóváhagyásra. (1/2011. (III.04.) számú Szenátusi Határozat) 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, 

hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a „Televíziós riporter, szerkesztő, 

műsorvezető” szakirányú továbbképzés létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot. 

(2/2011. (III.04.) számú Szenátusi Határozat) 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, 
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hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a „Rádiós riporter, szerkesztő, 

műsorvezető” szakirányú továbbképzés létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot. 

(3/2011. (III.04.) számú Szenátusi Határozat) 

 

2. Javaslat oktatói cím adományozására 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa tárgyalta Bajiné Kosztolányi Zsuzsanna részére 

címzetes főiskolai tanári cím adományozását. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta Bajiné 

Kosztolányi Zsuzsanna részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását. (4/2011. 

(III.04.) számú Szenátusi Határozat) 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa tárgyalta Dr. Jávor Endre részére főiskolai 

magántanári cím adományozását. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta Dr. 

Jávor Endre részére főiskolai magántanári cím adományozását. (5/2011. (III.04.) számú 

Szenátusi Határozat) 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


