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Az ülés helye: ELTE Északi tömb 6.133-as terem, kezdete: 9:00
Jelen vannak:
Szavazati joggal (11 fő): Bartholy Judit, intézetigazgató, Nagy Balázs igazgatóhelyettes,
Petrovay Kristóf igazgatóhelyettes, Hochdorfer Istvánné, Jakobi Ákos, Karátson Dávid,
Mádlné Szőnyi Judit, Pálfy József, Pongrácz Rita, Szalai Zoltán, Weiszburg Tamás
Hallgatói képviselők (3 fő): Lukács Károly, Sipos Fanni, Varga Fanni,
Előzetesen bejelentett napirend:
1.) Személyi ügyek:
a) Horváth Ákos felterjesztése címzetes egyetemi docens címre
b) Tóth Tamás felterjesztése címzetes egyetemi docens címre
c) Szalai Zoltán tanszékvezetői beszámolójának véleményezése
2.) A Földrajz BSc tanrendi hálójának módosítása (A Kőzettan előadás 1. félévről a 3.
félévre történő áthelyezése)
3.) ELTE Alumni Szabályzat módosításainak véleményezése
4.) Egyebek
Bartholy Judit köszönti az Intézeti Tanács tagjait. Megállapítja a Tanács határozatképességét.
Ezt követően előterjeszti a napirendet. Az Intézeti Tanács a napirendet egyhangú szavazással
elfogadja.
1.) Személyi ügyek
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait az egyes személyi ügyek hátteréről. Weiszburg Tamás
méltatja Szalai Zoltán tanszékvezetői tevékenységét. Bartholy Judit ezután felkéri az IT
tagjait, hogy titkos szavazással nyilvánítsanak véleményt a személyi ügyekről.
HATÁROZATOK
Horváth Ákos felterjesztését címzetes egyetemi docensi címre az IT egyhangú (14 igen, 0
nem, 0 érvénytelen) szavazással támogatja.

Tóth Tamás felterjesztését címzetes egyetemi docens címre az IT egyhangú (14 igen, 0 nem,
0 érvénytelen) szavazással támogatja.
Szalai Zoltán tanszékvezetői beszámolóját az IT 13 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazással
elfogadta.
2. A Földrajz BSc tanrendi hálójának módosítása (A Kőzettan előadás 1. félévről a 3.
félévre történő áthelyezése)
Nagy Balázs tájékoztatja az IT tagjait a tervezett módosításról, ami az előfeltételi rendszert
nem érinti.
HATÁROZAT
A Földrajz BSc tanrendi hálójában tervezett módosítást – a Kőzettan előadás 1. félévről a 3. félévre

történő áthelyezését – az IT egyhangúan támogatja.

3.) ELTE Alumni Szabályzat módosításainak véleményezése
Petrovay Kristóf tájékoztatja az IT tagjait a tervezett módosításokról. Ezután Bartholy Judit
felkéri az IT tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a módosításról.
HATÁROZAT
Az ELTE Alumni Szabályzat módosítását az IT egyhangúan támogatja.
4.) Egyebek
Bartholy Judit tájékoztatja az IT tagjait a Dékán Úrral folytatott igazgatói megbeszélés
fontosabb elemeiről:
 a Kar új rendelési felületet készített, mely lehetővé teszi majd az ügyintézés
gördülékenyebb menetét. A tesztelése hamarosan kezdődik, az új oldal élesített indítása
november 1-re várható,
 átalakul az SAP rendszer 2016. január 1-től,
 az egyetem stratégiai adatbázist hozott létre, amiben minden oktató/kutató munkatárs
kutatási és oktatási tevékenysége szerepel. Korábbi felkérésnek megfelelően minden
oktató regisztráljon, s ellenőrizze az eddig felvitt, átvett adatokat.
Bartholy Judit javaslatára az IT elfogadja, hogy a stratégiai adatbázisban minden intézeti
munkatárs év végéig rendezze a személyes anyagait.
Nagy Balázs tájékoztatja az IT tagjait, hogy Gyuris Ferenc Junior Príma díjat kapott.
Pálfy József, a Geológus MSc szakfelelőse kéri az IT-t, hogy alkosson intézeti állásfoglalást a
diplomamunkák angol nyelven történő elkészíthetőségével kapcsolatban.
Az IT tagjai egyhangúan egyetértettek azzal, hogy a diplomamunkát angol nyelven is meg lehet
írni, de ehhez a szakfelelős előzetes jóváhagyása szükséges, amennyiben indokolt az angol

nyelv és a bírálat is megoldható. A jóváhagyást a szakdolgozati témabejelentő lapon lehetne
megtenni.
Budapest, 2015. október 15.
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