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Az OR-ZSE szenátusának 2021.augusztus 11-én tartott virtuális szenátusi üléséről
készült jegyzőkönyv
A szavazásban részt vevő szenátusi tagok:
Balázs Gábor
Balogh István
Biró Tamás
Darvas István
Dombi Gábor
Gábor György
Goldmann Márta
Fekete László
Hausmann Jutta
Háberman Zoltán
Kárpáti Judit
Komoróczy Szonja
Nobl Tamás

Név

Radnóti Zoltán
Székelyhidi Hajnalka
Tamási Balázs
Vajda Károly
Zima András
Zima-Lipthay Judit

Munkaköri cím
egy. docens, rektorhelyettes, szakfelelős
adjunktus, mb. tanszékvezető
egy. docens, rektorhelyettes
főtitkár
DÖK
egy. tanár, tanszékvezető
egy. docens, szakfelelős
teológiai tanár, szakfelelős
egy. tanár, DI vezető
egy. docens, tanszékvezető, szakfelelős
egy. docens, szakfelelős
egy. docens, szakfelelős
gazdasági tanácsadó, a Pénzügy, gazdasági és
személyzeti csoport vezetője
főrabbi, mb. tanszékvezető
művésztanár, mb. tanszékvezető
egy. docens, könyvtárigazgató
egy. tanár, szakfelelős, rektor
egy. docens, tanszékvezető
nyelvtanár, lektorátusvezető

(Szenátus tagjainak több mint 60%-a vett részt a szavazásban.)
A szenátusi ülés jellege: virtuális.
Az ülés napirendje:
1. A Rektori Tanács által megtárgyalt és szenátusi határozathozatalra ajánlott 2021-22-es tanév beosztása
2. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítélése
1. A Rektori Tanács által megtárgyalt és szenátusi határozathozatalra ajánlott 2021-22-es tanév beosztása
A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a tanév menetrendjét.
2. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítélése
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Vajda Károly rektor az ülésen kívüli elektronikus szavazást elrendelő levelében a Szenátust a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra (azaz ún. „köztársasági” ösztöndíj-ra) történő javaslattételre kérte fel.
Egy-egy felsőoktatási intézményben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók
száma a hallgatói létszám függvénye, az OR-ZSE esetében idén (is) 1, azaz egy fő részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj odaítélésének a szempontjait az SZMSZ 277. § (3) bekezdése határozza
meg: „A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot minden évben rektorhelyettes írja ki. A pályázó hallgatók az utolsó két szemeszterben elért tanulmányi eredmény, tudományos (OTDK) és közösségi tevékenység bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújthatnak be a kiírást végző rektorhelyettes által meghatározott időpontig.”
A felhívásra hét pályázat érkezett  be. A pályázók mind megfelelnek a jogszabályi feltételeknek
(jelenleg nappali képzésben vesznek részt, mostanáig legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet szereztek).
A Szenátus 9 szavazattal (56,3%) javasolja a X5 számú pályázatot a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.
Kelt Budapesten, 2021. 08. 25.
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