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NAPIREND 

 

 

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2020. március 27-én 8.00 órakor indult és 18.00 órakor 

lezárult elektronikus szavazásáról 

 

 

1. A 2020. január 23-i szenátusi ülés jegyzőkönyve 

 

2. Jegyzőkönyv a Szenátus 2020. február 6-án indult és február 7-én zárult elektronikus 

szavazásáról 

 

3. Jegyzőkönyv a Szenátus 2020. március 17-én indult és március 18-án zárult 

elektronikus szavazásáról 
 

4. Javaslat a Debreceni Egyetem 2020. évi belső gazdálkodási költségvetésére 

 

5. Javaslat egyetemi tanári pályázat rangsorolására  

 

6. Javaslat egyetemi tanári pályázat rangsorolására  

 

7. Javaslat egyetemi tanári pályázat rangsorolására  

 

8. Javaslat professor emeritusi cím adományozására 

 

9. Javaslat a Szenátus egyes állandó bizottságai összetételének módosítására 

 

10. Javaslat a Debreceni Egyetemért Mecénás díj adományozására 
 

11. Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására 

 

12. Javaslat „A Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” törzsrészének 

módosítására 

 DE organogram 

 

13. Javaslat az SzMSz 6. sz. mellékletének, „A Debreceni Egyetem Szolgáltató és 

Igazgatási Egységeinek Működési Rendje” módosítására 

 

14. Javaslat az SzMSz 9. számú mellékletének, „A munkáltatói jogkör gyakorlásának 

rendje” című szabályzat módosítására  

 

15. Javaslat az SzMSz 10. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem szabályzata az 

egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb 

foglalkoztatási szabályokról” módosítására 

 

16. Javaslat az SzMSz 11. számú mellékletének, az „Egyetemi kitüntetések és címek 

adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzat törzsrészének 

módosítására 
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17. Javaslat az SzMSz 11. számú mellékletének, az „Egyetemi kitüntetések és címek 

adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzat Természettudományi 

és Technológiai Karra vonatkozó mellékletének módosítására  

 

18. Javaslat az SzMSz 15. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat” Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó mellékletének 

módosítására  

 

19. Javaslat az SzMSz 16. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési 

és Juttatási Szabályzata” Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó 

mellékletének módosítására  

 

20. Javaslat a Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata módosítására 

 

21. Javaslat a Debreceni Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmények 

szakmai alapdokumentumának, valamint a Debreceni Egyetem Bölcsődéje Alapító 

Okiratának módosítására 
 

22. Javaslat a Műszaki Kar 2019/2020. tanévi képzési programjának módosítására 

• mechatronikai mérnöki mesterképzési szak járműmechatronikai 

szereléstechnológia specializáció indítása (MK) 

 

23. Javaslat szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek 

módosítására 

• légijármű üzemeltető (MK) 

 

24. Javaslat szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek 

módosítására 

• polimertechnológiai szakmérnök (MK) 

 

25. Javaslat mesterképzési szak indítására 

• logisztikai mérnöki (MK) 

 

26. Javaslat mesterképzési szak indítására 

• villamosmérnöki (TTK) 

 

27. Javaslat alapképzési szak angol nyelven történő indítására  

• ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirány (EK) 

 

28. Javaslat alapképzési szak angol nyelven történő indítására  

• járműmérnöki (MK) 

 

29. Javaslat alapképzési szak új specializációjának indítására 

• építőmérnöki  

 építéstechnológia és menedzsment specializáció (MK) 

 

30. Javaslat alapképzési szak új specializációjának indítására 

• építőmérnöki 

 vízi közmű és környezetmérnöki specializáció (MK) 
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31. Javaslat alapképzési szak új specializációjának indítására 

• járműmérnöki  

 légijárművek specializáció (MK) 

 

32. Javaslat szakirányú továbbképzési szak létesítésére 

• BIM szakmérnök (MK) 

 

33. Javaslat szakirányú továbbképzési szak létesítésére 

• BIM menedzser (MK) 
 

34. Javaslat szakirányú továbbképzési szak létesítésére 

• szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök (MK) 
 

 

35. Javaslat alapképzési szak székhelyen kívüli indítására a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen 

• építőmérnöki alapképzési szak (MK) 
 

36. Javaslat az informatikus könyvtáros alapképzési szak, a könyvtártudomány 

mesterképzési szak és a könyvtárostanár osztatlan tanári szak meghirdetésének és a 

képzések folytatásának oktatási szervezeti egységek közötti átadás-átvételére 

(napirendről levéve) 

 

37. Javaslat a 2019/2020. tanév beosztásának módosítására  

 

38. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Università degli Studi di 

Firenze (Olaszország) intézménnyel 

 

39. Javaslat együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására a National Scientific 

Centre, Institute of Agrarian Economics (Ukrajna) intézménnyel  

 

40. Javaslat „Európai Egyetem” pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi 

megállapodás utólagos jóváhagyására  
 


