
A Vegyészmérnöki Kar Tanácsának
1994. december 2-i ülésén hozott 

HATÁROZATAI

Napirend:
1. Javaslat vezetôi pályázatok kiírására
1.a Javaslat az Egyetemi Tanács tiszteletbeli tagja cím adományozására
2. Tájékoztató a habilitációs eljárásokról
3.a Tájékoztató a doktoránsképzés elsô három évérôl
3.b A BME Vegyészmérnöki Kar doktoránsképzésének szabályzata
4. Dékáni jelentés az 1993/94-es tanévrôl
5. A BME SzMSz vegyészmérnöki kari kiegészítése I.
6. Javaslat az 1995. évi KK alapok képzésére
7. Javaslat az 1994/95-ös tanévben felülvizsgálandó tanszékre
8. Egyebek

a. Javaslat kötelezô választható tárgyak indítására
b. Beszámoló a Hallgatói Képviselet elmúlt évi munkájáról

Határozatok:

1. A KT titkos szavazással (37 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) javaslatot tett tanszékvezetôi 
pályázatok kiírására a javított elôterjesztésnek megfelelôen a Vegyészmérnökkari 
Matematika és a Vegyipari Géptan Tanszékekre.

1.a A KT a helyszínen kiosztott elôterjesztés és a Dékán szóbeli kiegészítése alapján titkos 
szavazással (35 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) javaslatot tett az Egyetemi Tanács tiszteletbeli 
tagja cím adományozására Rohr Rudolfnak.

2. A KT a habilitációs eljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

3.a A KT a doktoránsképzés elsô három évérôl szóló tájékoztatót tudomásul vette.

3.b Az elôterjesztett szabályzattervezet a vita után lebonyolított nyílt szavazáson nem kapta 
meg az SzMSz-ben elôírt többséget (18 igen, 5 nem, 16 tartózkodás), így kari határozattal 
nem erôsíttetett meg, annak ellenére, hogy a vitatott pontokban az Egyetemi Doktori Tanács 
határozatait idézi.

4. A KT egyhangú nyílt szavazással (39 igen) elfogadta az elôzô tanévrôl szóló dékáni 
jelentést.
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5. A KT az elôterjesztésben szereplô két változat közül titkos szavazással (33 igen, 4 nem, 1 
tartózkodás) a második mellett döntött, azaz úgy határozott, hogy az új Kari Tanácsban is 
1/3 arányban, 15 fôvel legyenek jelen a dolgozók választott képviselôi.

6. A KT Salgó András dékánhelyettes szóbeli elôterjesztése alapján úgy határozott, hogy 
nem változtat a KK alapok képzésének eddigi szabályozásán.

7. A KT az elôterjesztést elfogadva úgy határozott, hogy az 1994/95-ös tanévben a 
Vegyipari Géptan Tanszék felülvizsgálatát tűzi napirendre. A felülvizsgálatot végzô 
bizottság elnökéül Fonyó Zsoltot kéri fel.

8. Egyebek
a. A KT egyhangú nyílt szavazással (38 igen) elfogadta a

Polimerek adalékanyagai, a
Műanyagok és környezetvédelem, a
Műanyagfeldolgozás és alkalmazás fizikai alapjai, a
Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása a 

vegyészmérnöki gyakorlatban, a
Számítógéppel segített gépszerkesztés II. és a
Vegyipari anyagok kezelésének fizikája és gépei

c. tárgyakat kötelezô választható tárgyként.

b. A KT a Diáktanács által a hallgatói közgyűlésre készített beszámolót a Hallgatói 
Képviselet elmúlt évi munkájáról tájékoztatásként tudomásul vette.

c. Bejelentések
• A Dékán tájékoztatott arról, hogy a Kari Fórumok december 20-án lesznek, a 
jelölések összesítése Fogassy Elemér professzor vezetésével folyamatban van, 
az eredményeket a tanszékekre kifüggesztés céljából megküldjük. A 

nemoktató dolgozók Egyetemi Tanács-beli képviselôinek megválasztási rendjérôl 
az ET december 19-én dönt.

• A Dékán űjra köszönetet mondott a másodízben meghosszabbított 
mandátumú Kari Tanács tagjaink munkájáért.

Szabó Mihály Gál Sándor
hivatalvezetô      dékán


