Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

DM-168/4/2008.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Kari Tanácsa
2008. május 15-i ülésén az alábbi
HATÁROZATOKAT
hozta
N a p i r e n d:
1. Személyi ügyek
Előterjesztés egyetemi tanári pályázat véleményezésére.
Előadó: Dr. Várallyay György akadémikus, a Bíráló Bizottság elnöke
Előterjesztés tudományos főmunkatársi pályázatot Bíráló Bizottság tagjaira
Előadó: Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, dékán
2. Előterjesztés a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 2008. évi költségvetésére.
Előadó: Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, dékán
3. Egyebek

HATÁROZATOK
50/2007/2008.KT.sz.
Az egyetemi tanári pályázat (Dr. Helyes Lajos egyetemi docens) véleményezésére tett előterjesztést a Kari
Tanács 29 igen 0 nem 0 érvénytelen szavazati aránnyal véleményezte.
51/2007/2008.KT.sz.
A tudományos főmunkatársi pályázatot Bíráló Bizottság tagjaira tett előterjesztést a Kari Tanács az alábbi
szavazati aránnyal hagyta jóvá:
Elnök:
Tagok:

Dr. Ángyán József egyetemi tanár
Dr. Jolánkai Márton egyetemi tanár
Dr. Ligetvári Ferenc egyetemi tanár
Dr. Sárospataki Miklós egyetemi docens

28 igen 1 nem
27 igen 2 nem
27 igen 2 nem
28 igen 1 nem

52/2008/2009.KT.sz.
A Kari Tanács a Kar 2008. évi költségvetésére tett előterjesztést 19 igen 1 nem 9 tartózkodás szavazati
aránnyal hagyta jóvá.

A költségvetési előterjesztéshez észrevételek:
A Kar 2008. évi költségvetése 1,075 milliárd Ft. A SZIE Karai közül a legmagasabb. Ez az
összeg a Kar dolgozóinak bérére és járulékaira elegendő.
1. Miért van ez így?
• mert az egy oktatóra jutó hallgatói létszám alacsony
• növelni kellene a hallgatói létszámot, vagy csökkenteni a kar személyi
állományát,

• mert 1 millió Ft kiadásra jutó hallgató létszám alacsony,
• mert normatívából ma már nem lehet finanszírozni egy felsőoktatási intézményt,
• mert a Kar tudományos potenciáljához képest egyre csökken a Kar saját
forrásainak behozatala,
• 2005-ben 600 millió saját forrása volt a Karnak, mára ez 329 millióra csökkent,
• mert a SZIE finanszírozásában a normatíva 56 %-ot tesz ki, a kari szinten ez 44
%.
2. Feladat: növelni a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat.
3. A 2008. évi költségvetést akkor tudná a Kar „0” szaldóra kihozni, ha 62 fő kerülne
leépítésre. 50 %-os negatívum esetén 21 főt kellene elbocsátani.
Teendők:
• Az Intézetek tekintsék át az általuk elfoglalt területek nagyságát.
• Feladatokat a saját oktatókkal kell ellátni.
• Növelni kell a Kari bevételeket!
A Kar dékánja és dékánhelyettese felkérte az Intézetigazgatókat, hogy az előterjesztésben lévő
adatokat a Kar gazdasági vezetőjével együtt ellenőrizzék le.
Egyebek:
•

A Karon a szakirányú továbbképzési szakok száma 12. Ebből 4 db-ot már
regisztráltattunk az Oktatási Hivatalban. A többi szak alapítása folyamatban van.

•

Az MSc szakokból angol nyelven akkreditálva van a „Vadgazda mérnöki szak”. Az alábbi
szakok akkreditációja folyamatban van:
-

„Mezőgazdasági mérnök” BSc szak ,
„Mezőgazdasági biotechnológus mérnök” MSc szak, és a
„Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök” MSc szak.

Gödöllő, 2008. május 21.

Dr. Csányi Sándor
dékán

