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Napirend: 

1. Javaslat egyetemi magántanári cím adományozására
 (előterjesztő: Kubinyi Miklós)

2. Javaslat Zemplén Géza éremre 
(előterjesztő: Kubinyi Miklós)

3. Együttműködési szerződés a Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Tagozatával 
(előterjesztő: Kubinyi Miklós)

4. Tájékoztató az angol nyelvű képzés tantervének módosításáról 
(előterjesztő: Borsa Judit)

5. Tájékoztató a felvételi jelentkezésekről
(előterjesztő: Borsa Judit)

6. Egyebek: 

Határozatok.:
A Kari Tanács az ülés megkezdése előtt köszöntötte a Széchenyi díjjal kitüntetett 
Dr. Szebényi Imrét..

1. Javaslat egyetemi magántanári cím adományozására  
Magántanárnak javasoljuk: Dr. Kolossváry Istvánt (1) és Petneházy Imrét.(2)
A Kari Tanács (1) 28 igen, 1 tartózkodás és 0 nem

 (2) 29 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett mindkét előterjesztést 
elfogadta.

2. Javaslat Zemplén Géza éremre  
Idén két határontúli magyar kollégát javaslunk Zemplén Géza éremre, akiknek több kari 
tanszékkel is kapcsolatuk van.:

Muzsnay Csaba 27 igen, 2 tartózkodás és 0 nem,
Várhelyi Csaba 27 igen, 2 tartózkodás és 0 nem 

szavazatot kapott.

3. Együttműködési szerződés a Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Tagozatával..   
Az együttműködési szerződés tervezete elkészült és a közeljövőben kerül sor az aláírására.
A javaslatot 29 igen, 0 tertózkodás és 0 nem szavazattal a KT jóváhagyta.

4. Az angol nyelvű képzés uj tanterve
A B.Sc. képzés tantervét a MAB felszólítására kellett átdolgozni. A bemutatott tantervet a KT 

27 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett támogatta.

4. Egyebek:  
- Felvételi jelentkezések: Nem csökkent lényegesen az előző évihez képest.
- Doktori ügyek: Elfogadták a tudományterület átsorolására írt kérelmünket, ezek 

szerint a jövőben Kémia tudományban és Vegyészmérnöki tudományban van 
jogosultságunk fokozat odaitésésére.

- FKFP pályázat: elnyertünk kb. 63 millió forintot.
- TDK konferencián elért eredmények. 
- Vegyésznapok programja



- Széchenyi terv kari eredményei
- Posztdoktori ösztöndíjak : 5 pályázati helyre 4 jelentkező
- Költségvetés: Még nincs elfogadott egyetemi költségvetés
- Könyvtár + OMIKK Országos gyüjtőkönyvtár, így megváltoztak a kölcsönzés 
feltételei
- Nyelvvizsga.A BME-n nem lehet záróvizsgát tenni nyelvvizsga nélkül.
-
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