Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
A Kari Tanács bizottságainak felsorolása és ügyrendje

A KPVK Kari Tanácsa mellett működő állandó bizottságok 2019.01.01-től
I.

Tanulmányi Bizottság (10 fő)
A bizottság a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.
számú melléklete, és azon belül a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 10. sz.
melléklete alapján végzi tevékenységét.
Feladata: Eljár a TVSZ szerint a tanulmányi és vizsgaügyekben, valamint folyamatosan
figyelemmel kíséri, és évente értékeli a tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatokat.
a. elnöke: Dr. Koltai Zoltán dékáni megbízott
b. tagjai: intézetek által delegált oktatók (3 fő)
IGYPI: Tancz Tünde
KTI: Dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna
VI: Dr. Barócsi Zoltán
HÖK által delegált hallgatók (5 fő)
Tóth Viktor, Bozsó Rita, Kis Mercédesz, Nagy Olivér, Palkó Attila János
c. titkár: a tanulmányi hivatalvezető (1 fő)

II.

Oktatási és Gyakorlati Képzés Bizottság (7 fő)
A bizottság a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.
számú melléklete, és azon belül a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 10. sz.
melléklete alapján végzi tevékenységét.
Feladata: A képzési programok hosszú távú stratégiai fejlesztésének kérdéseivel
foglalkozik, ideértve a gyakorlati képzést érintő tantervfejlesztő kérdéseket is, mely a
képzésfejlesztést érintő kérdések elemzésével, javaslatok kidolgozásával, döntések
előkészítésével, végrehajtásuk ellenőrzésével támogatja a Kar, illetve a kari vezetés
tevékenységét.
A bizottság szakmai szempontból véleményezi a Kar által benyújtandó
szaklétesítéseket, szakindításokat.
A gyakorlati képzést érintően:
a) évente felülvizsgálja és véleményezi a gyakorlati képzésre vonatkozó képesítési
követelmények érvényesülését,
b) egyeztető fórumokat hív össze és konzultációs lehetőséget biztosít a gyakorlatban
részt vevő intézmények és személyek számára,
c) áttekinti és javaslatot tesz a gyakorlati képzés referenciaintézményeire, segíti az
együttműködési megállapodások előkészítését.
a. elnöke: Dr. Bús Imre általános és oktatási dékánhelyettes
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b. tagjai: intézetek által delegált oktatók (3 fő)
IGYPI: Dr. Boronkai Dóra
KTI: Dr. Varga István
VI: Dr. Ragoncsa Zoltán
HÖK által delegált hallgató (1 fő) Tóth Viktor
Gyakorló intézmény képviselője (1 fő) Gabi Gabriella
c. titkár: a tanulmányi hivatalvezető (1 fő)
Meghívottak tanácskozási joggal: kamarák képviselői, érdekképviseleti szervek
képviselői.
III.

Kreditátviteli Bizottság (10 fő)
A bizottság a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.
számú melléklete, és azon belül a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 10. sz.
melléklete alapján végzi tevékenységét.
Feladata: Az átjárhatóság koordinálása, valamint az ismeretanyagok
egyenértékűségének vizsgálata, továbbá véleményez minden, az Egyetemen oklevél,
tanúsítvány, kreditigazolás kiadásával járó önálló programot. A Kar által benyújtandó,
a hallgatókat, az oktatást és az oktatásszervezést, továbbá az oktatói és a hallgatói
mobilitást érintő szabályzatokat, szükség esetén kezdeményezi ilyen szabályzatok
megalkotását, javasolja a módosításukat, felülvizsgálatukat, aktualizálásukat.
a. elnöke: Dr. Máté Andrea tanszékvezető
b. tagjai: intézetek által delegált oktatók (3 fő)
IGYPI: Dr. Györkő Enikő
KTI: Farkas Éva
VI: Angler Kinga
HÖK által delegált hallgatók (5 fő)
Tóth Viktor, Bozsó Rita, Varga Nikolett, Deák-Fogarasi Roxána,
Palkó Attila János
c. titkár: a tanulmányi hivatalvezető (1 fő)

IV.

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság (11 fő)
Feladata: Olyan rendszer kidolgozása és működtetése az oktatók munkájának hallgatói
véleményezésére, amely
a) meghatározott kritériumok szerint értékeli az oktatók munkáját az oktatás tartalma,
folyamata és eredményessége szempontjából,
b) biztosítja, hogy az oktatók rendszeres visszajelzést kapjanak arról, hogy mi a diákok
véleménye munkájukról,
c) hozzájárul a karon az oktatás minőségének rendszeres értékeléséhez, ahol szükséges,
annak javításához,
d) konkrét visszajelzést ad minden oktató számára azokról a területekről, amelyeken
változtatniuk kell,
e) elősegíti, hogy az oktatók a hallgatók visszajelzéseinek megfelelően változtassanak
pedagógiai gyakorlatukon és a tananyagon,
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f) lehetőséget biztosít a hallgatók felelősségteljes véleménynyilvánítására,
g) hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megfogalmazzák véleményüket, javaslataikat,
szükségleteiket, amely tanulási motivációjukra is kedvezően hathat, valamint
h) megfelelő kitöltési arány esetén elősegítheti a kiváló oktatói munka értékelését.
A bizottság segíti és felügyeli a HÖK által félévente, a bizottság egyetértésével minden
félév meghatározott időpontjában megszervezett, elektronikusan és/vagy papíralapon
lebonyolított értékeléseket és azok értelmezését.
a. elnöke: Dr. Maros Kitti adjunktus
b. tagjai: intézetek által delegált oktatók (3 fő)
IGYPI: Krizl Edit
KTI: Szabóné Kedves Ágnes
VI: Angler Kinga
HÖK által delegált hallgatók (6 fő)
Tóth Viktor, Bozsó Rita, Varga Nikolett, Kis Mercédesz, Palkó Attila János,
Nagy Olivér
c. titkár: a bizottság választja a tagjai közül (1 fő)
V.

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság (7 fő)
Feladata: A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslatot tesz a Kar külügyi
stratégiájára, figyelemmel kíséri annak megvalósulását, bővíti és fejleszti a Kar
nemzetközi kapcsolatait. Folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente értékeli a
tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatokat, különösen a PTE Erasmus szabályzatát és
a Kari Erasmus Szabályzatot, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását,
új szabályzat alkotását.
a. elnöke: Dr. Zádori Iván külügyi és kapcsolati dékánhelyettes
b. tagjai: intézetek által delegált oktatók (3 fő)
IGYPI: Dr. Bús Imre
KTI: Dr. Maros Kitti
VI: Dr. Némethy Sándor
HÖK által delegált hallgató (1 fő) Varga Nikolett
a Kar Erasmus koordinátora (1 fő) Dr. Bajner Mária
c. titkár: a bizottság választja a tagjai közül (1 fő)

VI.

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (11 fő)
Feladata: A Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott, a bizottság hatáskörébe
sorolt, pályázat útján elnyerhető további támogatások esetén a pályázatok rangsorolását,
illetve meghatározott esetben az ösztöndíj megállapítást a kari Pályázati és Ösztöndíj
Bizottság végzi.
A Bizottság a PTE Térítési és juttatási szabályzatának 6. számú melléklete, A juttatási
ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje alapján végzi működését.
a. elnöke: Dr. Szemethy László Róbert dékáni megbízott
b. tagjai: intézetek által delegált oktatók (3 fő)
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IGYPI: Christián Anikó
KTI: Dr. Kocsisné Dr. Farkas Claudia
VI: Vas-Guld Zsuzsanna
HÖK által delegált hallgatók (6 fő)
Tóth Viktor, Bozsó Rita, Deák-Fogarasi Roxána, Kis Mercédesz, Palkó Attila
János, Nagy Olivér
c. titkár: a bizottság választja a tagjai közül (1 fő)
VII.

Tudományos Bizottság (7 fő)
Feladata: Közreműködik a kutatásfejlesztési és intézményfejlesztési pályázatok
szakmai előkészítésében, javaslatot tesz az egyetemi tudományos, kutatási és pályázati
rangsorokra.
a. elnök: Dr. Nagy Janka Teodóra tudományos és innovációs dékánhelyettes
b. tagjai: intézetigazgatók (3 fő)
Szakkollégium vezető (1 fő)
HÖK elnök (1 fő)
c. titkár: a dékáni hivatalvezető (1 fő)

VIII.

Minőségfejlesztési Bizottság (6 fő)
Feladata: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) előírásai folyamatos
betartásának ellenőrzése, a Kart érint MAB felülvizsgálatok kari koordinálása.
Diplomás Pályakövető Rendszerrel (DPR) kapcsolatos teendők ellátása. A kari
Teljesítményértékelési Rendszerből (TÉR) kapott adatok, eredmények értékelése.
A Minőségfejlesztési Bizottság:
a) az egyetemi Minőségfejlesztési Program alapján közreműködik a kari
minőségfejlesztési program meghatározásában, a minőségcélok, és azok
megvalósításának értékelésében,
b) a karok, szervezeti egységek dokumentációs rendszere alapján figyelemmel kíséri
az azokban meghatározott tevékenységeket,
c) a felsőoktatási minőségpolitikai követelmények megvalósítása során
együttműködik az egyéb minőségügyi szervekkel, valamint az Egyetem, a karok és
más szervezeti egységek vezetésével és a minőségfejlesztéssel foglalkozó
munkatársakkal, ennek keretében tájékoztatást kérhet a feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekben az említett szervezetektől.
a. elnök: Dr. Nemeskéri Zsolt dékáni megbízott
b. tagjai: intézetigazgatók (3 fő)
HÖK elnök (1 fő)
c. titkár: a dékáni hivatalvezető (1 fő)
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