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Dr. Szili Katalin
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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló T/15267. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 27 .§-a az alábbiak szerint módosul :

„(1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak és a[z irányító
testület]fenntartói tanács által hozott [stratégiai] döntések figyelembevételével határozza
meg a képzési és a kutatási feladatokat, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását . A szenátus
meghatározza működésének rendjét és - ha e törvény másként nem rendelkezik -
megválasztja elnökét .

(2) A szenátus tagja - a hallgatói önkormányzat és a reprezentatív szakszervezetek
képviselői kivételével - az lehet, aki a felsőoktatási intézményben munkaviszony, illetve
közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be .

(3) A szenátus fogadja el a felsőoktatási intézmény

a) képzési programját,

b) szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát,

c) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit .

(4) A szenátus határozza meg a felsőoktatási intézményben

a) a hallgatói tanácsadás rendszerét,

b) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét .

(5) A szenátus az a)-g) pont tekintetében dönt, illetve a h)-k) pont tekintetében
dönthet
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a) a kutatási program elfogadásáról,

b) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,

c) a felsőoktatási intézmény állandó bizottságainak és egyéb tanácsainak
létrehozásáról,

d) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról,

e) a[z irányító testületfenntartói tanács tagjainak delegálásáról,

f) a szenátus képviseletében eljáró személy kiválasztásáról,

g) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,

h) szervezeti és működési szabályzata által a hatáskörébe utalt kérdésekről,

i) a doktori iskola létesítéséről és a doktori képzés indításáról,

j) a habilitációs eljárás szabályozásáról,

k) címek és kitüntetések adományozásáról .

(6) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá

a) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezése,

b) a rektori pályázatok rangsorolása,

c) a[z irányító testületfenntartói tanács által benyújtott kérdések megvitatása,

d) a felsőoktatási intézmény szakmai tevékenységének értékelése,

e) az intézményfejlesztési terv véleményezése .

(7) A felsőoktatási intézmény habilitációs eljárást folytathat azon a tudományterületen,
tudományágban, illetve művészeti ágban, amelyben doktori képzést folytat .

(8) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben
is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői
is. A szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga és szociális ügyeinek intézésére állandó
bizottságot hoz létre . A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a
hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek
intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet
kevesebb, mint a bizottság tagjainak ötven százaléka .

(9) A szenátus esélyegyenlőségi bizottságot hoz létre, amely a felsőoktatási intézmény
működésében figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos képviseletét, javaslatokat tesz az
arányos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, feltárja a
megkülönböztetés megnyilvánulásait, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseket, és
kezdeményezi megszüntetésüket .

(10) A szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja
állásfoglalását, bármely kérdésben javaslattal élhet . Állásfoglalásait, javaslatait megküldheti a
döntéshozatalra, intézkedésre jogosultnak, aki köteles arra harminc napon belül, testület
esetén legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ adni .



(11) A szabályzat, program elfogadásának joga kiterjed annak módosítására és -
kivéve, ha azt jóváhagyás után lehet bevezetni - bevezetésének elrendelésére .

[(12) Az irányító testület 25. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti
kezdeményezésére a szenátus köteles módosítani, kiegészíteni a képzési programot .]"

Indokolás

A javaslat az irányító testület helyébe a klasszikus fenntartói feladatokat ellátó fenntartói
tanácsot állítja .

Budapest, 2005 . április 6 .
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