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A Kari Tanács hatáskörébe tartozó döntések
(PTE ÁOK SZMSZ 8. §)
A Kari Tanács a PTE SZMSZ által ráruházott jogoknál fogva véleményt nyilvánít, javaslatot tesz
mindazokban az ügyekben, amelyek a Kart érintik, és amelyek a Szenátus, valamint a rektor feladat- és
hatáskörébe tartoznak, továbbá dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.
Feladatai különösen:
a) elfogadja a kari szabályzatokat, illetve azok módosításait,
b) rangsorolja a dékáni, dékánhelyettesi pályázatokat, kezdeményezi a dékán visszahívását,
c) rangsorolja a szervezeti egységvezetői pályázatokat,
d) dönt kari bizottságok létesítéséről, megszüntetéséről, jóváhagyja az állandó bizottságok elnökeinek
megbízását,
e) az egyetem oktatási és kutatási stratégiája alapján meghatározza a Kar oktatás- és kutatásfejlesztési
célkitűzéseit,
f) meghatározza, illetve jóváhagyja a Karon folyó képzés tanterveit,
g) értékeli a Kar képzési, továbbképzési, kutatási tevékenységét,
h) kari kitüntetéseket alapít és adományoz,
i) kezdeményezi honoris causa cím adományozását,
j) kezdeményezi köztársasági ösztöndíj adományozását,
k) ellenőrzi a Kar oktatási, továbbképzési, kutatási és szakmai munkáját, valamint a Kar
minőségbiztosítási rendszerét,
l) új szak elindítását indítványozza a Szenátusnak,
m) dönt önálló oktatási-kutatási szervezeti egységnek nem minősülő egység létrehozásáról,
átszervezéséről, megszüntetéséről,
n) ellátja mindazon ügyeket, amelyeket jogszabály vagy a Szenátus a hatáskörébe utal,
o) javaslatot tesz a Szenátusnak:
oa) a Kar szervezeti és működési szabályzatára, illetve annak módosítására,
ob) a Kar szervezeti felépítésére, szervezeti egység létrehozására, átalakítására,
megszüntetésére, elnevezésének módosítására,
oc) a Kar fejlesztésének elveire,
od) Professor Emerita vagy Professor Emeritus cím adományozására,
oe) magántanári, címzetes egyetemi tanári, illetve címzetes egyetemi docensi cím, továbbá
mestertanári cím adományozására,
p) véleményt nyilvánít:
pa) az oktatási, kutatási és pályázati stratégiáról,
pb) a Kart érintő költségvetési és fejlesztési javaslatokról,
pc) az intézményfejlesztési tervről, a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáról, képzési
(szakképzési) programról, minőségfejlesztési programról,
pd) az egyetemi tanári, egyetemi docensi pályázatokról,
pe) a KK betegellátó egységeinek létrehozásáról, megszüntetéséről, átalakításáról,
elnevezéséről,
pf) a KK betegellátó egységei vezetőinek megbízásáról.
A Kari Tanács hatáskörébe tartozó, a Kar szervezetét, működését érintő és gazdasági
következményekkel járó döntések, határozatok érvényességének, hatályosságának feltétele a kancellár
egyetértése.
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