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EMLÉKEZTETETŐ

a Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2008. március 11-i üléséről
1. Horváth Ferenc intézetigazgató megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az IT szavazóképes és
javaslatot tesz az előzetesen kiadott napirendre, melyet az IT egyhangú szavazással elfogad.
2. Szabó Mária ismerteti egyes egyetemi szabályzatok módosítására tett javaslatok lényegi elemeit és
állásfoglalás tervezetet terjeszt az IT elé:
a. A Hallgatói Követelményrendszer módosítása: a módosítás alapvetően a hallgatói
jogviszony megszüntetésének feltételeit és eljárását szabályozza. Javasolja, hogy az IT
módosítás nélkül támogatólag továbbítsa a tervezetet kari vezetés felé. A javaslattal a
hallgatói képviselők is egyetértenek. Az állásfoglalást az IT egyhangú szavazással
támogatja
b. Az ELTE Minőségbiztosítási szabályzata kapcsán az oktatói munka hallgatói
véleményezésének rendje: az előkészítési fázisban tett javaslataink nem kerültek be az
előterjesztésbe. Javasolja, hogy néhány pont vonatkozásában az IT ismét fejezze ki egyet
nem értését: így az egynél több oktató részvételével tartott tárgyak kivonásáról a
véleményezésből, vagy a véleményekbe történő betekintési jogok korlátozásával
(szakfelelősök) kapcsolatban. A hallgatói képviselők elmondják, hogy a HÖK a jelzett
fenntartásokat is magában foglaló véleményt terjesztett elő. Az IT 16 igen szavazattal 6
tartózkodás mellett a HÖK álláspontjának támogatása mellett dönt.
3. Galácz András tájékoztatás ad az ELTE új habilitációs szabályzatáról. Kiemeli, hogy az IT által

korábban megfogalmazott kiegészítések bekerültek a tervezetbe, így annak elfogadását javasolja.
Kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a szabályzat a korábban kinevezett docensekre
visszamenőlegesen nem érvényesíthető, továbbá, hogy a más intézményben szerzett habilitáció
„honosítása” bármikor kezdeményezhető és hogy ez az eljárás az ELTE szabályai szerint folyik
(szakterületi és kari bizottsági véleményezés, költségek). Az IT egyhangú szavazással támogatja
a szabályzat elfogadását.
4. Horváth Ferenc tájékoztatást ad az ELTE kapacitás akkreditációjának helyzetéről: kifejti, hogy az
eljárás célja annak bemutatása, hogy az ELTE rendelkezik a megfelelő helység, eszköz, és humán
kapacitással a felvételi keretszámokban megadott hallgatói létszám magas szintű képzésére. Ennek
keretében kerül sor a külsős oktatók egyetemi jogviszonyának rendezésére. Alapvetően kétféle
jogviszony létesíthető:
a. önkéntes, térítés nélküli oktatási tevékenység
b. térítéses oktatási tevékenység
Kifejti, hogy bérkeret hiányában külső előadóink túlnyomó részét az „önkéntes” jogviszony
alapján kell foglalkoztatnunk. Hozzáteszi, hogy az erre vonatkozó szerződési formanyomtatvány
megfogalmazása nem szerencsés, célszerű lenne annak javítása. Lefánti Tünde, az FFI
humánpolitikai előadója elmondja, hogy a szerződések megkötése jó ütemben halad,
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kötelezettségeinknek hamarosan eleget teszünk.
5. A személyi ügyek vonatkozásában Horváth Ferenc bejelenti, hogy az előzetes tervektől eltérően az
IT mostani ülése nem foglalkozhat Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia adjunktusi előresorolásával, mivel
az előzetes dékáni hozzájárulás nem érkezett meg.
Balázs László határozott idejű tudományos segédmunkatársi alkalmazását – jelölt adatainak
ismeretében – az IT megtárgyalta. Az alkalmazást az IT titkos szavazással egyhangúan, 23 igen
szavazattal támogatja.
6. Egyebek:
a. Jancsó Tamás hallgatói képviselő, a TTK HÖK elnöke, tolmácsolja a HÖK Tanulmány
Bizottságának kérését a BSc szakos tanulmányi követelmények pontosítására, elsősorban a
BSc szakdolgozati követelmények, valamint az MSc szintre történő bejutás rendjének
meghatározását illetően.
b. Ismételten felmerült a terepgyakorlatok finanszírozásának kérdése. Ennek kari kerete
továbbra is kevés, alapvetően a vállalati képzési hozzájárulási szerződések összegét kell
kiegészítésként felhasználnunk
Budapest, 2008. március 13.
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