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Szenátus

1.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlqg támogatta, hogy Kanczler Ramóna rektori ügyintéző lássa el
a jegyzőkönywezetői teendőket.

Ezt követően a rektor nyflt szavazásra bocsátotta a napirendet.

Napirend

1.     Személyi ügyek

1.1. Dr. Pz.##A4ó#íg egyetemi és főiskolai docens bemutatkozása
1.2. Gjő#. P%J:Áá7 mesteroktató bemutatkozása

1.3.MWB4#PérigrÁriádmesteroktatóbemutatkozása

1.4. Tanszékvezetői kinevezés támogatása - D7: Jáz#Ácz Fwpw főiskolai tanár
Előterjesztő: Dr. JG4G:rS^é*z Józ;ngífőiskola tanár, rektor

1.5. Nemzeti félsőoktatási ösztöndíj-rangsof elbíráLása
Előterjesztő: Hal|gatói Önkományzat

2®     Szakindítások

2.1.  Osztályfőnöki pedagógus-szakvizsga szakirán)ní továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév 1.
félévétőu

2.2. Etika pedagógus-szakvizsga szakirán)ú továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév 1. félévétől)
2.3. Fejlesztő-differenciáló mentorpedagógus szakirán)ní továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév

i. félévétőD
2.4. Testteolória szakirányú továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév 1. félévétől)
2.5.  Egyházi  közösségszervezés,  közösségféjlesztés  és  közösségvezetés  szakirányú  továbbképzési  szak

indítása (a 2021 /2022. tanév 1. félévétő|)
2.6. Élethidénia és spiritualitás szakirányú továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév 1. félévétől)

2.7. Koragyemekkori fijlesztő asszisztens szakirán)ni továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév 1.
félévétől)
Előterjesztő: Dr. JG4GJ9á# /ó%üyfőiskola tanár, rektor

3.     Intézményí szabályzatok aktualizálása

3.1. A VHF Szervezeü és Működési Szabá]yzatának módosítása
Előteriesztő: Dr. JGGGjg& /ózffl/főiskola tanár, rektor

3.2.  A Főiskola szeívezeti felépítésének aktualizá]ása
Előterjesztő: Dr. JG4GJgúwóz;ngífőiskola tanár, rektor

3.3. A VHF Minőségbiztosítási szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Bz.hb# I\rá7'#óbr egyetemi tanár, bizottsári elnök

4.     Működésí ügyek

4.1. A hazai ftlsőoktatás új finanszírozási rendszere -Mnőséri és mennyiséd teljesítmény-elvárások
A Szenátus és a Rektori Tanács összevont na[píiendí pontja
Előtejesztő: Dr. JG4"9^éwó{ü4főiskola tanáf, rektor

2



Veszpréri Érseki Hiitudomángi Főiskola
Szenátus

4.2. Címzetes címadományozás a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán - címzetes főiskolai docens,
círnzetes főiskolai tanár
Előtejesztő: Dr. JGGejgúwózüyfőiskola tanár, rektor

4.3.  Pasztorális tanácsadói és félnőttoktatási féladatokat el]átó intézet megalapítása
Előterjesztő: Dr. JGGGJ9^é*g /ózüyfőiskola tanár, rektor

4.4. A műszaki vezető beszámolója
Előterjesztő: L#Áá^r Tz.4or músza]d vezető

5.     Gazdaságí ügyek

5.1. A Főiskoh 2021. évi gazdálkodásának ismeftetése -gazdasári beszámoló
Előtei;jesztő: Dr. J`GGGirp^é*í /ó%üífőiskola tanár, rektor és Jü& E%.Áő gazdasári vezető

6.    Egyebek

6.1.    A    Kaposvái:i   Egyetem   mint   nyilvántaftásba   vett   telqhely   töriése    az    Oktatási   Hivatal
nyflvántartásából

6.2.  Kaposvár  telq]helyre  nyilvántartásba  vett  katekéta-lelkipásztori  munkatárs  nappah  munkarendú
alapképzési szak tödése

6.3.  Kaposváf  telephelyre  nyilvántaftásba  vett  katekéta-lelkipásztori  munkatárs  levelező  munkarendű
alapképzési szak töriése

6.4. Kaposvár telephelyre nyilvántartásba vett levdező munkarendű osztatlan tanári képzés töriése
6.5.  Kaposvár  telephe]yre  nyilvántartásba  vett  szociális  munka  nappali  munkarendű  alapképzési  szak

töriése
6.6. Kaposvár telephelyre nyilvántartásba vett levelező munkarendű tanári mesterképzési szak töriése
6.7. Kaposvár telephelyre nyilvántartásba vett nappa]i munkamdű tanári mesterképzési szak törlése

Előterjesztő: Dr. JGGGLf9^éwózüífőiskola tanár, rektor

2.sz. hatámzat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlqg elfogadta a napirendet.

Dr. Sebestyén ]ózsef elmondta, hogy a személ)ri ügyek esetében a ütkos szavazás az előzetesen kiosztott
szavazólapokon történi]s amelyet ad hoc szavazatszámláló bizottság félügyel.

A  rektor  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  Tfosits  András  mb.  tanszékvezetőt,  tagjának  pedig
Szőke Enikő szenátusi tagot és Kanczler Ramóna ügütézőt jelölte, majd nyflt szavazásra bocsátotta a
javashtot. Rektor úr javaslatát a kijelölt személyek elfogadták.

3.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta, hogy a szavazatszámláló bizottság elnöke Trosits
András  mb.  tanszékvezető,  tqgjai  pedig  Szőke  Enikő  szenátusi  tqg  és  Kanczler  Ramóna  ügyintéző
legyenek.

Az   1.1.,   1.2.,   és   az   1.3.   napirendi  pont  keretében  az   új   oktatók,  kutatók  és   nem  oktató-kutató
munkatáísak  mutatkoztak  be.  A  kollégák  a  napirendben  meghatározott  sorrendben  egymást  követve
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ismertették  a  Szenátussal,  valamint  a  jelenlévoldiel  szakmai  életútiukat,  majd  korábbi  munkahelyeik
ftlsorolása után a Főiskolán végzett eddÉ munkájukról és jövobeni vállalásaikról beszéltek.

Az ülés az  1.4. napirendi ponttal folytatódott. A VIIF Szenátusa -a szervezeti és működési szabályzat
10.1.  pont  5.  §-ában -2021.  ápi:ilis  22-én TeológÉa Tanszék alapításáról döntött.  Rektor úr elmondta,
hogy élve a szabályzat által biztosított jogával, a Szenátus előzetes támogatásának kikérésével bízza meg a
túa zékvezetőt, valamint azt, hogy Dr. ]anka Ferenc jelölése Dr.  Udvardy Gyöígy veszprérni érsek és
Kocsis  Fülöp,  a  Hajdúdorori  Főegyházmegye  érsek-metropohtájának  előzetes  jóváhagyásával  történt.
Tanár úr a jelölést elfogadta. Ezt követően a tektor - hivatkozva az SZMSZ 7.4. pontjának 3.  §-ára - a
Szenátus  támogatását  kérte  arra,  hogy  2021.  augusztus  1-jei  hatá]lyal  mestízhassa  Dr.  ]anka  Ferenc
főiskolai tanárt a tanszékvezetői feladatok ellátásával 2026. jú]ius 30-ig.

4.sz. hatáfozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhangpi]ag támogatta  Dr. ]anka  Ferenc  főiskolai  tanár tanszékvezetői
mestízását a TeolóSa Tanszéken 2026. július 30-ig.

A 1.5. napirendi pont a nemzeti ftlsőoktatási ösztöndíj-rangsor elbírálása voh Papp Szabina HŐK-t4g
iimeftette a rangsor összeállításának folyamatát, valamint eredményét, majd a Szenátus támogatását kéfte.

5.§z. hatámzat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgilag támogatta, hogy llyés Veronika szociális munka alapszakos
hal]gató kapja meg a 2021 /2022-es tanévben a nemzeti félsőoktatási ösztöndijat.

A 2. napirendi pont a szakindítások témakörre épült. Dr. Sebestyén ]ózsef az alpontok előtejesztőjeként
tájékoztatta a Szenátust, hogy a félsorolt szakirányú továbbképzések indításához az epgedélyt az Oktatási
Hivatal megadta.  Elmondta,  hogy a  szakok 2021/2022/1.  félévi meghirdetéséhez  a Testület támogató
szavazata szükséges. Ezután kérte a tagokat, hogy külön-külön, szakonként adják le szavazataikat.

6.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhangúlqg  támogatta  az  oJ#ó.Á;. PG%gí{gz#-Jz:#Ásé.zJgg  Jz:#Á#q)/aí
Áo4^ó44ÁSÚJz. jzi#é 2021 /2022/ 1. félévtől történő indítását.

7.sz. határozat

A Szenátim 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta az G#.Á4rpGdggí±gzw-JzzzÁGb.z;g# JzzzÁrió€yfií Á%^á4GÁ4@Jz.

Jzz7Á 2021 /2022/1. félévtől töfténő indítását.

8.sz. határozat

A Sze;inÁ:n]:s  6 TG;E:N  s;z;íHwamrmri  eg]ílmn!*ag tám!og;a:fla  tL fejle$4ő-dif f erenciáló  meritorpedagóg!uS  S«akirányú

Áoz4óG4Á@*Lfz. r%%é 2021 /2022/ 1. félévtol történő indítását.
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9.§z. határozat

A   Szenátus   6   IGEN   szavazattal   egyhaqgúlag   támogatta   a   #J%Áí{S#   JzzzÁ;.7zz'g^#   ÁwzÍ4óÁ@SJ7.  JzizÁ
2021 /2022/1. félévtől történő indítását.

10.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhapgúlag  támogatta  az  GgyÁó?.  ÁÓ.üüÁd;f:g}#B^ptiJ,  ÁÓ.ü.JJiéyy.Áirz}#J  éJ
köqössé2!ueHetésS«abiSányútouábbh4)*órisvah2!fJ2l/2!Íj2:2./1.f!€Wém!ő^tiör+émó..fi!díif!Ásá!i.

11.sz. határozat

A Size;nó:hi:s 6 rGE:N sza:N7miHíh eg}f tyírf i*ag tÁm!ogp:na cwz, életbigiénia és Piritualitás sHakiiányú toüábbh®F!éri
JzzzÁ 2021 /2022/ 1. félévtd történő indítását.

12.sz.határ"at

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhapgúlqg  támogatta  a  Áo%g)^#z#eÁÁori. /y.4irariő c"*fSm r%czÁé.7z€#jA%
Áomáö4Á@SLfz. JzzzÁ 2021 /2022/ 1. félévtől történő indítását.

A   VHF   módosítot[   Szeívezed   és   Működési   Szabályzatának   (továbbiakban:   SZMSZ)   taghLisával
foFtatódott az ülés.
Rektor úr közölte, hogy az új szeívezeti egység, iuetve a címzetes címadományozási szabályok beépítésén
túlmenően    pontosításra    került    a    Munka    Törvénykönyvével    összhanstan    álló    foglalkoztatási
követelményrendszer.   A   szabályzat  módosításánál  a  PPKE-HTK  által  kért  statútum-fomátum  is
figyelembe lett véve. Ez utóbbi miatt a szabályzatba beemelésre kerültek az alapító okirat azon részletei,
amelyek a PPKE-HTK iíánymutatása szerint a statútum részét kell, hogy képezzék.
Továbbá a szakfdelősök és intézetvezetők ftladatköre is beépítésre kerültek.
Rektor úr változásként emelte ki, hogy a szabályzat támogatása esetén bővülni fqg a Szenátus létszáma,
hiszen az Ordinárius szavazati jogú t4got fQg delqgálni a testületbe.
Ezt követően a rektor a szabályzat elfogadását kérte, a tagokat szavazásra szólította fl

13.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  eg}haqgúlag  támogatta  a  VHF  módo;ított  Szervezeti  és  Működési
Sz ab ályzatának elfogadását.

A 3.2. napirendi pont témája a Főiskola szervezeti fdépítésének aktualízálása volt. A rektor ismertette az
organogramot.  Dr.  Birher  Nándor  kérdésként  fbgáhazta  meg,  hogy  „amennyiben  lesz   Fegyelmi
Bizottság,  úgy annak vezetője is  a  Szenátus  tqgja leszy'  Df.  Sebestyén ]ózsef válasza:  „Igen,  hiszen a
Fegyelmi Bizottság is az á]landó bizottságok közé tartozik." Ezt követően tájékoztatta a Szenátust, hogy a
Fegyelmi Bizottság a közeljövőben létrehozásra kerül.
További kérdés nem merült fél, így a rektof szavazásra bocsátotta az organqgram elfo    dását.
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14.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta a VHF szervezeti felépítésének aktuaüzálását, az
organogram elfogadását.

A  3.3.   napirendi  pont  előteijesztője  Dr.  Birher  Nándor  bizottsári  elnök  volt.   Elmondta,  hogy  a
dokumentum aktualizálására részben a rektorváltás miatt volt szükség, hiszen az taftahnazza a Veszpfémi
Érseki Hittudományi Főiskola minőségpoütikai nri]atkozatát, amelyet a mindenkori rektor ad ki.
Elnök úr  a minőséstiztosítás  szeínpontiából  fontosnak  tartja  a  szakok  ötévenkénti  felülvizsgálatát,  a
folyamatos  mérések  elvégzését,  az  oktatói  publikációkat,  valamint  az  OTDK-n  és  a  TDK-n  való
részvételt.   ]avasolja   a   PPKE-vel   töfténő   megáuapodás   megkötését   a   tudományos   előmenetelek
vonatkozásában.
Dr. ]anka Ferenc főiskolai tanár proponálja az egyház evangelizációs és rnissziós tevékenységébe történő
tevőleges bekapcsolódást. Hiányolja az intézmény küldetésn)rilatkozatából az örömöt, az igényeket és az
igényességet.  A  VIIF  minőségpohtikai  n)rilatkozatába  indítványozza  ,,a  Krisztussal  való   személyes
találkozás öröme életahkító erő" gondolat beemelését.
Dr.  Birher  Nándor  reflektálva  az  elhaqgzottakra  rektori  döntésre  bízza  a  javaslat  minőségpoütikai
nyflatkozatba történő beemelését.
Rektor úr ]anka tanár úr javaslatát elfogadja, annak nyflatkozatba történő rögzítését kéri.
Elnök  úr  Dr.  ]anka  Ferenc  indítványával,  valarit  a  dokumentumban  történő  pontosítások  @SG
rendszer szeíinti besorolás:  ESG  1.2.  cseréje ESG  1.9.-re,  továbbá ESG  1.7.  cseréje  1.8.-ra)  javításával
szavazásra bocsátja a VHF módosított Minőségbiztosítási Szabályzatának elfogadását.

15.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyharigúlag támogatta - a megfógalmazott javaslatokkal kiegészítve - a
VHF Minőséstiztosítási Szabályzatának elfogadását.

4.1. napirendi pont a Szenátus és a Rektori Tanács összevont napirendi pontja volt.
Rektor úr tájékoztatta a tanácsot arról, hogy a napirendi ponti előtejesztés apropója, hogy a félsőoktatás
Gri2i:rrimoíz;ás2L  a felsőoktatás  sq!abályoqá:áfia  uoncithoHó  éS  egyes  hqpcsolódó  tön)ényeh  módoJításáról  sqóló  2020.  éú

CH.14II.   Áöh!^é®;  értelmében   2021.   szeptember   1.   napjától   módosításra   kerül.   A   módosítással   a
félsőoktatási tevékenység támogatásának alapvető elveit, rendjét egy az oktatásért fdelős riniszter és  a
fenntaftó között létrejövő legalább 15, legfdjebb 20 év időtartamra szóló keretmegállapodásban rögzítik,
amelynek  hatálya  alatt  3-5  év  időtartamra  szóló  részletes  fdadatfinanszírozási  megáuapodást  kötnek,
amelyben  az  állam  rögzíti  a  megrendelését,  többek  között  azt,  hogy  milyen  indikátorokkal,  mekkora
hl]gatói létszámmaL milyen szakok indítására van szükség az adott időszakban.
A biztosított támogatás alapja jelentősen módosul, hiszen a korábbi hallgatói alapú támogatás kiegészül a
tudományos  kutatási,  művészeti  alkotótevékenység  támogatásával,  valamint  a  femtartási,  üzemeltetési
tevékenység  ezekhez  igazodó  mértélű  támogatásával.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  jövőben  meghatározó
szempont lesz a tudományos kutatási tevékenység.
A  komány  tervei  szeíint  2021   őszétől  -  osztrák  mintára  -  az  egész  fdsőoktatásra  vonatkozóan
bevezetnek  qgy  „háromlábú"  finanszírozási  rendszert,  amelyben  külön  támogatás  irányul  az  oktatás
költségeire   (továbbra   is   hal|gatóarányos   elosztásban),   az   üzemdtetés,   az   épületek   fenntartásának
fedezetére és a tudományos, kutatási tevékeny6ég finanszírozására.
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Rektor úr előteriesztésében beavatkozási pontokat fogalmazott meg, és  elmondta, hogy ezek közül az
első lépés teljesítve lett, hiszen a minőségbiztosítási szabályzat és tevékenység aktualizálása, újfagondolása
megtörtént.
A következő lépésben, hivatkozva az elmondottakra, felkérte Dr. Birier Nándort arra, hogy a Főiskola
Minőséstiztosítási  Bizottságának  elnökeként  őszi  határidővel  tegyen  javaslatot  a  Szenátusnak  arra,
hogyan  lehet  javítani  a  jelenlqri  tudományos  mutatókon,  hogyan  lehet  növelni  a  minősített  oktatók-
kutatók számát, és hogyan lehet fokozri a publikációs aktivitást.

A 4.2. napirendi ponttal folytatódott az ülés. A rektor előtejesztőként ismeftette a Szenátussal, hogy a
Bizottság a neinzeti félsőoktatásról szóló CCIV. töívény 32. §-a (2) bekezdésének b) pontia értelmében
oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek jogcímén oban óraadó oktatónak, aki országosan elismeft
szaktekintély,  címzetes  egyetemi  vagy  főisko]ai  docens,  inetve  címzetes  egyeteíni  vagy  főiskolai  tanár
címet adományozhat. A címadományozás rendje a Szervezeti és Működési Szabályzatban lesz rögzítve.
Az   adományozásra   ünnepélyes   keretek   között   a   tanévnyitó   ünnepéFen   vagy   a   diplomaátadó
rendezvényen kerülne sor.
Dr.  Birher  Nándor  Michael  Landau,  a  Caritas  Europa  ehökét  említette.  Dr.  Udvardy  György  érsek
támogatta  Birher  úr  javaslatát,  kiemelte,  hogy  ez  a  kapcsolatépítés  során  fontos  lehet  az  intézmény
szániára.
Ezt követően rektor úr a Szenátus támogató határozatát kérte.

16.sz. hatámzat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta a crinzetes criadományozást a Veszprémi Érseki
Hittudonriyi Főis koh.

A 4.3.  napirendi ponttal kapcsolatban Dr.  Sebestyén ]ózsef rektor megfógáhmzta a Főiskola alapvető
célját  és  vállalását.  Fontosnak  tartja,  hogy  az  intézmény  a  téfségben  meghatározó  szellemi  központtá
váljon,  egyben  olyan  tudásmegosztó  és  értékmentő  erőtérré  fijlődjön,  amelyet  a  keresztény  kultúrára
épülő   erkölcsi   rend,   a   minőségtudat,   a   társada]mi   fdelősségtudat   és    az    ezeket   megvalósító
kezdeményezőkészség,  aktivitás  jellemez.  Hangsúlyozta,  hogy  a  félsőoktatási  alapftladat-ellátás  mellett

egy  pasztorális,  pszicholóSai  (mentálhiriénés,  lelki  és  hivatásgondozó),  fdnőttoktatási/félnőttképzési
szo|gáltatóintézményi   profil   kialakítása   a   további   cél,   amely   megvalósításához   egy   szo|gáltatói
tevékenységet  ellátó,  úgynevezett  Pasztoráhs,  Tanácsadói  és  Továbbképző  szo|gáltató  tipusú intézetet
szeretne létrehozni.
Dr.  ]anka   Ferenc   javasolta,   vizsgálják  meg,   hogyan   lehet  rákapcsolódni   arra   a   minőségre,   amit
képviselnek, és azt, hogyan lehet a tudást minél hamarabb és jobban átadni. Véleménye szerint kiinduló

pont lehet az egyházi iskolák tanárainak és tanulóinak megszólítása.
A rektor megköszönte az építő jenegű hozzászólást, majd szavazásra szóHtotta fel a tagokat.

17.sz. hatátozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhaqgúlag  támogatta  a  Pasztorá]is,  Tanácsadói  és  Felnőttoktatási
Szolgáltató lntézet megahpítását.
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A  4.4.  napirendi  pont  keretében  Lukács  Tibor  műszaki  vezető  az  év  első  felében  már  megvalósult

javításokról,  fijlesztésekről  beszélt,  majd  a  2021i:s  évben  még  megvalósítandó  feladatokról  és  azok
várható költségéről számolt be.

A következő napirendi pont témája a Főiskola 2021.  éiri gazdálkodásának ismertetése volt. A gazdasári
beszámolót Dr. Sebestyén ]ózsef rektor és Szőke Enikő gazdasári vezető közösen taftották meg.

A 6. napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Sebestyén ]ózsef tájékoztatta a Szenátust affól, hogy 2018-ban
abszolválták  tanulmányaikat  az  utolsó  halkatók  Kaposvár  telephelyen.  A  telephely  töriéséről,  illetve
Kaposvár  telephelyre  nyihrántartásba  vett  szakok  töriésérLfl  szükséges  a  Szenátusnak  döntenie  ahhoz,
hogy az Oktatási Hivatal nyilvántartásából kivezetésre kerüljenek.
Ezután a rektor szavazásra kéfte fd a Bizottságot.

18.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta a Kaposvári Egyetem mint nyilvántaftásba vett
telephely töriés ét.

19.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhaqgúlqg  támogatta  a  Kaposvár  telephel)me  nyihrántartásba  vett
Ácz#gÁé#-ÁÁéSár?}rigri. zz##ÁúiÁénr nappa]i munkarendű alapképzési szak töriését.

20.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhaqgúlqg  támogatta  a  Kaposvár  telephelyre  nyihrántaftásba  vett
Á#Áé%-4Áéáár*. Á#ÁÁ#Á:ázÁá#r levelező munkarendű alapképzési szak tödését.

21.§z. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhaqgúlag  támogatta  a  Kaposvár  telephelyre  nyflvántaftásba  vett
levelező munkarendű orúízí:Áz# Áz#á7É. képzés töriését.

22.sz.határrozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhaqgú]ag  támogatta  a  Kaposvár  telephelyre  nyilvántartásba  vett
j+:zpcriá&r Á%#Áá7 nappali munkarendű alapképzési szak tödését.

23.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhapgúlag  támogatta  a  Kaposvár  telq)helyre  nyihrántartásba  vett
levelező munkarendű Á#mári. j%G:f#gnéSSL#. ízzaÁ töriését.

8



Veszpréri Érseki Hiitudomángi Főiskola
Szenátus

24.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhapgú]qg  támogatta  a  Kaposvár  telqhelyre  nyflvántartásba  vett
nnappalimunkarendűÁzfflóri.#af#néS*Jz.szaktödését.

A szavazást követően a rektor megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.

ÁJ#t,.`
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