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52/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 2016. november 16-i 

ülésén 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a Gyermeknevelési és Felnőttképzési 

Kar Működési Rendjének módosítását az alábbiak szerint:  
1.  A szabályzat 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) Az (1) és (2) bekezdésre figyelemmel a Tanács összetétele a következőképpen alakul:  

 A Tanács elnöke: a dékán, akadályoztatása esetén a dékánhelyettes, több dékánhelyettes 

esetén a dékán által kijelölt dékánhelyettes.  

Hivatalból, szavazati joggal rendelkező tagja: a dékán, a kari Hallgatói Önkormányzat 

elnöke.  

A Tanács választott tagjai:  

— egyetemi/főiskolai tanár és egyetemi/főiskolai docens 5 fő,  

— adjunktus, tanársegéd és tudományos segédmunkatárs, testnevelő tanár, nyelvtanár, 

művésztanár, mesteroktató képviselőjeként 2 fő,  

— hallgató 4 fő (a Hallgatói Önkormányzat törekedjen arra, hogy lehetőleg minden szak 

hallgatói képviseltessék magukat a Kari Tanácsban.)  

— nem oktatói közalkalmazott 1 fő,  

— Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 1 fő.  

 

A Kari Tanács hallgatói tagjait a hallgatói önkormányzati választásokon érvényesen 

megválasztott kari Hallgatói Önkormányzat Közgyűlése delegálja. A delegálás során 

törekedni kell a karon folyó minden képzési színt, tagozat, finanszírozási forma 

képviseletének biztosítására. 

2.  A szabályzat 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) Az általános dékánhelyettes köteles gondoskodni arról, hogy a jelölés a választást megelőző 

10 napon belül megtörténjen. 

A jelölés a választási körzetekben történik oly módon, hogy a Jelölő Bizottság az adott 

választási körzethez tartozók névsorát (Jelölőlista) eljuttatja a körzetben dolgozókhoz, akik a 

Jelölőlistán annyi nevet jelölnek meg, ahány tanácstagot választhat az adott körzet.  

A Szavazólapra azoknak a neve kerül fel, akik megkapják a jelölések 1/3-át. Amennyiben a 

Jelölés során a Szavazólapra kerültek száma nem éri el a körzet által választott tagok számát, 

a jelölést meg kell ismételni.  

A második Jelölés során a Jelölőlistára maximum a megválasztandók kétszerese, azaz  

- az egyetemi/főiskolai tanár és egyetemi/főiskolai docens körzetben az első körben 10,  

- az adjunktus, tanársegéd és tudományos segédmunkatárs, testnevelő tanár, nyelvtanár, 

művésztanár, mesteroktató körzetben az első körben 4,  

- a nem oktatói körzetben az első körben 2,  

- a Gyakorló Óvoda körzetben az első körben 2  

legtöbb jelölést kapott jelölt kerülhet fel.  

A körzethez tartozók a választást megelőző 3. napon – lezárt borítékban – adják át a jelölést 

tartalmazó listákat a Jelölő Bizottság tagjainak, akik a beérkezett jelölések alapján - az 

általános dékánhelyettes jelenlétében - elkészítik a Szavazólapot. 

3.  A szabályzat 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A dékánt nyilvános pályázat alapján a Kari Tanács rangsorolását követően és 

véleményének mérlegelésével a rektor bízza meg 3 5 éves időtartamra az egyetem szervezeti 

és működési szabályzatában és az e szabályzatban foglaltak szerint. A megbízás egy ízben, 

pályázat útján - a Kari Tanács rangsorolását követően és véleményének mérlegelésével – a 

rektor által meghosszabbítható. A dékánt a rektor menti fel. 

 


