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JEGYZŐKÖNYV

Készült:            2020. július 27-én l4:11 időpontban elindított 5/2020 e-Szenátusi ülésről

Napirendi pontok:

1.    A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírálása.

Rektori előteq.esztés:
Előadja:          Dr. JGá"g/G'# Jo'%#/főiskolai tanáf, mb. rektor
A  nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíj  elnyefésére  beérkezett  pályázatok  (2  pályázat)  elbírálását  -  pontozási
rendszer alapján - a Hal]gatói Önkormányzat erre a feladatra kijelölt bizottsága végezte. A HÖK Nemzeü
felsőoktatási ösztöndíjat Bíráló Bizottsága Pz3pp Szabi.na'f javasolja az ösztöndíj elnyerésére.

Tisztelettel felkérem Önt mint a Szenátus  szavazati jogú tagját,  hogy a mellékletben  csatolt jegyzőkönyv
áttanulmányozása után, 2020.  július 29.,  szerda  15:00 óráig szíveskedjen szavazni arról, támogatja-e, hogy
Papp Szabina szociális munka szakos hallgatónk kapja meg a 2020/2021 -as tanévben a nemzeü felsőoktatási
ösztöndíjat. qrámogatom; Nem támogatom, Tartózkodom)

2.   A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Rektori előterjesztés:
Előadja:          Dr. JG4"gw'# Jo'zw/főiskolai tanár, mb. rektor
Az SZMSZ módosítását a 2020. július 1-jén hatályba lépett új alapító okirat teszi szükségessé, amelyet a
napirendi ponthoz tájékoztatásul csatolunk.

Tisztelettel  felkéíem  Önt mint  a  Szenátus  tagját,  hogy  a  meuékelt  dokumentum áttanulmányozása  után
szíveskedjen   szavazatát  2020.   július   29.,   szerda   15:00   óráig  leadni.   qámogatom,   Nem  támogatom,
Taftózkodom)

Érvényes szavazatukat leadták:

Szenátusi tag 1. 2.

Dr. Sebestvén`József Támogatom Támogatom
Szőke Enikő Támogatom Támogatom
Kaszásné dr. habil. Támogatom Támogatom
Leveleki Magdoha
Trosits András Támogatom Támogatom
Komároíni Gergelv Támogatom Támogatom

A megadott határidőig, 2020. jú]ius 29., szerda 15:00 óráig Dr. B#/ZÍzJ P#'/ nem adta le szavazatát. Ezen kít7ül
- két hivatali tagság  (tanulmányi igazgatói, inetve  főduktori)  betöltedensége miatt - további két szavazat
nem   éíkezhetett  be.   A   s   fős   szavazaü  jogú  tagsággal  rendelkező   Szenátus   -   5   érvényes   szavazat
beérkezésével azonban a fenriekkel együtt is - határozatképes volt.



1.sz. határozat

A  Szenátus  5  IGEN  szavazattal  egyhangúlag  támogatta,  hogy  Pz]pp  Szabúna  szociá]is  munka  szakos
hallgatónk kapja meg a 2020/2021-es tanévben a neínzeü felsőoktatási ösztöndíjat.

2.sz. határozat

A  szenátus  5  IGEN  szavazattal  egyhapgúlag  támogatta  a  Veszprémi  Érseki  Hittudományi  Főiskola
Szefvezeti és Működési Szabá]yzatának módosítását azzal a kiegészítésseL hogy a Szociális Munka Tanszék a
szabályzat  hatálybalépésével  Szocr.áffi  ramhányok  ranszák néven  fo]ytatja  a  társadalomtudománri
képzési területhez tartozó valamennyi graduális és posztgraduális szak gondozását.
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