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MEGHÍVÓ 

 

Az Élelmiszertudományi Kar Tanácsa a 2018/2019. tanév soron következő ülését 2018. szeptember 20-án 

(csütörtök) 15.00 órakor tartja a SZIE Budai Campus, Elnöki Tanácstermében (1118 Budapest, Villányi út 29-43. 

K-épület, II. em.), amelyre tisztelettel meghívom. 

Napirend: 

1. Szervezeti és személyi ügyek 

Előterjesztők: dr. Friedrich László mb. dékán és dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes. 

a) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás, az állami és egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekről. 

b) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a tervezett oktatói előléptetésekről. 

c) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás Dr. Fehér Orsolya Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszékre beadott 

docensi pályázatáról a bírálóbizottság véleményének ismeretében. 

d) Tájékoztatás a Kari Tanács tervezett 2018. őszi ülésrendjéről. 

2. Oktatási ügyek 

Előterjesztők: dr. Friedrich László mb. dékán és Pásztorné dr. Huszár Klára mb. dékánhelyettes. 

a) Tájékoztatás a felvételi jelentkezők számáról és a felvételi ponthatárok alakulásáról képzésenként 

b) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás az idegen nyelvű MSc Élelmiszermérnök képzés nulla kredites 

Iparági technológiák tárgyának mintatantervből történő törléséről. 

c) Tájékoztatás az Erasmus+ program értékeléséről. 

d) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a Hallgatói Felülbírálati Bizottság új oktatói tagjáról. 

e) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a Gyakorlati Oktatási Bizottság elnökét érintő tervezett személyi 

változásról. 

f) Tájékoztatás a Szakdolgozatkészítés I. tárgyfelvételi határidő változásáról a nappali BSc 

élelmiszermérnök szakon. 

g) Véleménynyilvánítás az Ellátási lánc mérnök MSc, valamint a Biomérnök MSc szakindítás 

feltételrendszerének vizsgálatához történő hozzájárulásról. 

h) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a négy féléves Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök és 

szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak megszüntetéséről 

i) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a két féléves Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök és 

szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról 

j) Tájékoztatás és véleménynyilvánítás a kari hallgatói normatív támogatás százalékos megosztásáról 
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3. Tudományos, kutatási és külügyi ügyek 

Előterjesztő: dr. Lakner Zoltán mb. dékánhelyettes, dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes, dr. Vatai Gyula és 

Zsomné Dr. Muha Viktória. 

a) Tájékoztatás a FoodConf szervezésének helyzetéről. 

b) Tájékoztatás a Kar nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatainak helyzetéről. Vietnámi, 

kínai, costa ricai és orosz partnerekkel való együttműködési lehetőségek kidolgozása. 

c) Tájékoztatás az EFOP 3.6.3 finanszírozású új pályázati lehetőségekről. 

4. Kommunikációs ügyek 

Előterjesztők: dr. Fehér Orsolya mb. dékánhelyettes és dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes. 

a) Tájékoztatás a kari vonatkozású 2018. őszi tudománynépszerűsítő programokról. 

 

Üdvözlettel és megjelenésére feltétlenül számítva: 

 

 

 

 dr. Friedrich László 

 egyetemi docens 

 mb. dékán 


