A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
TANULMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (III. kötet)
Hallgatói Követelményrendszer Műszaki Földtudományi Karra vonatkozó
mellékletének 1. sz. függeléke

A Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény vonatkozó paragrafusai, illetve a
Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (III. kötet) Hallgatói
Követelményrendszer (továbbiakban: Hkr.) 34. § (5) bekezdése alapján a Műszaki
Földtudományi Kar Tanulmányi Bizottsága ügyrendjét az alábbiak szerint szabályozza.

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE ÉS ILLETÉKESSÉGE
1.§
(1) A Tanulmányi Bizottság első fokon jogosult eljárni a Hkr. 34. § (4) bekezdésében
felsorolt ügyekben.
(2) A Műszaki Földtudományi Kar Tanulmányi Bizottsága a kar hallgatóinak ügyeiben
jogosult eljárni.
(3) Amennyiben a Tanulmányi Bizottság hatáskörének vagy illetékességének hiányát
állapítja meg, haladéktalanul köteles az ügyet a hatáskörrel vagy illetékességgel
rendelkező szervhez áttenni.

A BIZOTTSÁG TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2.§
(1) A Bizottság tagjainak választását a Hkr. 34. § (2)-(3) bekezdése szabályozza.
(2) A Tanulmányi Bizottság elnöke a Kar oktatási ügyekkel foglalkozó dékánhelyettese,
szavazati jogú tagja az oktatási ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes mellett három
oktató és négy hallgató. A kari Intézetek tanácskozási joggal további 1-1 oktatót
delegálhatnak.
A BIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGÁLLÁSA
3. §
(1) A Bizottság tagjainak joguk és kötelességük, hogy részt vegyenek a Bizottság ülésein,
közreműködjenek a Bizottság eredményes munkájában.

A BIZOTTSÁG ÖSSZEHÍVÁSA
4. §
(1) A Bizottságot az elnök hívja össze.
(2) A Bizottság ülésének meghívóját és a napirendi pontokat a Bizottság tagjaihoz az ülés
előtt legalább három nappal kell eljuttatni elektronikus formában.
(3) A Bizottság tagjainak akadályoztatásuk esetén az elnököt előzetesen tájékoztatni kell.
Akadályoztatás esetén a delegáló szervezeti egység új tagot jelölhet ki.
(4) A Bizottság állandó meghívott tagja a Műszaki Földtudományi Kar dékánja.

(5) A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a Dékáni Hivatal vezetője, és akiket
a Bizottság elnöke meghív.
(6) A Bizottság a szorgalmi időszak második és június utolsó hetében ülésezik, de
rendkívüli esetekben összehívható.

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
5. §
(1) A Bizottság akkor határozatképes, ha a szavazati jogú tagoknak legalább 50%-a jelen
van. Üléspótló körözvényes szavazás esetén 50% + 1 fő szavazata szükséges.
(2) A Bizottság ülését az elnök vezeti.
(3) Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
(4) A Bizottság üléséről jegyzőkönyv, illetve jelenléti ív készül.
(5) A Bizottság döntéseit határozat formájában hozza.
(6) Hatáskörét elnökére átruházhatja az alábbi testületi döntést igénylő ügyek kivételével:
a) kedvezményes, egyéni tanulmányi rend engedélyezésével kapcsolatos határozatok,
b) szakváltási kérelmek elbírálása.
(7) A Bizottság üléseiről, javaslatairól és döntéseiről beszámol a Műszaki Földtudományi
Kar Tanácsának.

ELJÁRÁSI REND
6. §
(1) A hallgató a kérelem jellegétől függően köteles indokolni beadványát, a kérelemben
felhozottakat köteles megfelelően alátámasztani és igazolni. A formanyomtatványon
benyújtott kérelmek esetén a kért összes adatot köteles megadni.
(2) A jelen szabályzat által érintett ügyekben hozott döntést írásbeli határozatba kell
foglalni. A döntésről a kérelmezőt írásban értesíteni kell.

A BIZOTTSÁG DÖNTÉSE ELLENI FELLEBBEZÉS
7. §
(1) A Tanulmányi Bizottság döntésével szemben a hallgató a döntés vagy intézkedés
elmulasztása ellen a közléstől (ennek hiányában a tudomásszerzéstől)számított 15
napon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak címzett fellebbezéssel élhet, melyet
a Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatalában kell előterjeszteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az ügyrendben nem részletezett kérdések tekintetében a Miskolci Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer rendelkezései az irányadók.
Jelen ügyrendet a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának Tanácsa 91/2014. sz.
határozattal fogadta el, rendelkezései 2014. november 11. napján lépnek hatályba.

Miskolc, 2014. november 11.

Prof. Dr. Szűcs Péter
dékán
a Kari tanács elnöke

