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Ülés kezdete: 18:00
Perger Dávid kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív
hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:




Új tantárgyi adatlapok lesznek, csak a sablon 7 oldal, ezt még átgondolásra kérte a
dékáni vezetés.
Kari Koccintás dec. 16-án, pénteken lesz a D épület aulájában.
Kari Tanács következő ülése dec. 8. csütörtök, Perger Dávid megkérdezte ki nem tud
jönni esetleg, és ismertette előterjesztéseket.

18:19 Megérkezett Heszler András.
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EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:




Az EHK ülésén is tárgyaltak a GTK helyzetéről.
TJSZ harmadik melléklete az EHK külső bizottságainak ülésein véleményezésre került,
Varró Gergő kifogásolta, hogy a GHK belső listájára nem kerültek fel a
dokumentumok.
Az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendszer (EKFR) új változata el lett fogadva, a
kollégiumi férőhelyszámokkal együtt, a Gépészmérnöki Kar férőhelyeinek száma nőtt.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vatai András elmondta a következőket:




EHK Külső Oktatási Bizottsági ülésen vett részt, erről számolt be.
Gépészkar OHV kitöltése 45,41% volt az elmúlt félévben.
OHV népszerűsítő video projekt szervezése zajlik.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:





A Kollégiumi Felvételi Szabályzat rövidesen érkezik szavazásra, néhány határidő még
nincs meghatározva, mert az MSc felvételi eredmény később derül ki, mint az elmúlt
években.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a más egyetemekről felvételiző MSc elsőévesek
miatt kell kitolni a határidőt, mert nem mindig értesülnek időben a kollégiumi
elhelyezés lehetőségéről, a pályázással kapcsolatos teendőkről és határidőkről. Kérni
fogják a KTH-tól, hogy értesítsék őket minél hamarabb.
A következő félévre vonatkozó kollégiumi mentorlétszámokra vonatkozóan javasolta,
hogy maradjanak a korábbiak, kérte a GHK tagjait, hogy hozzanak ebben döntést.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy a Kármán Tódor Kollégiumba négy
mentort, egy vezető mentort, és a Vásárhelyi Pál Kollégiumba két mentort javasoljon a GHK.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta az indítványt.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:



Felvette a kapcsolatot egy segítségre szoruló hallgató családjával, tájékoztatta őket a
fontos határidőkről.
Szociális pályázatok bírálásának előkészületei rövidesen elkezdődnek.
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Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


Megérkezett az árajánlat az alsó szint felújításához, ismertette a részletes tételeket.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy az árajánlat lapaján a munkák
megrendelésre kerüljenek.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta az indítványt.
Megérkezett Dr. Bihari Péter (19:00)
Dr. Bihari Péter beszámolót tartott az alapképzési szakok reformjáról. Előzmények: 2005/2006
őszi félévtől indult a kétciklusú képzés, első felülvizsgálat 2009/2010. tanévben lett elkészítve.
A következő új tanterv 2015-re volt kitűzve, de a kormányzat a Képzési és Kimeneti
Követelmények (KKK) reformjára szánta el magát. Elkezdődött, hosszú folyamat volt,
körülbelül másfél év, mire lezajlott. 2016 nyarán jelent meg az új rendelet, a 2017/2018. őszi
félévtől csak az ennek megfelelő képzések indulhatnak el. Az új KKK rendelet kimenet alapú,
nem azt írja elő, hogy mit kell tanítani, hanem hogy mit kell tudnia a végén a hallgatónak,
milyen kompetenciáknak kell a birtokában lennie. Innen kell visszafele lebontani a tantervet,
kijelölni a megfelelő utat. A KKK elvi minimum, az oklevél birtokában mindenkinek tisztában
kell lenni az előírt kompetenciákkal. Sok oktató vett részt pedagógiai továbbképzésen azok
közül, akik írták a KKK egyes szakokhoz tartozó részeit, nagyon szigorú előírásai vannak a
kompetenciaírásnak. A gépészmérnöki alap- és mesterszak KKK-it a BME és Óbudai Egyetem
képviselői, a többi Gépészkaron oktatott szakhoz tartozókat pedig a Gépészkar szakfelelősei
állították össze.
Kreditarányok is módosultak, szakmai és specializációs kreditek maradtak a régi formában, a
többi jobban módosult.
Ismertette a peremfeltételeket, amelyek a felsőbb szabályzatok és a kari álláspont alapján
meghatározták a BSc szakok tanterveinek felülvizsgálatát:







Maximum 26 kontaktóra/hét.
Maximum 4 vizsga és szigorlat/félév, az új tantervekben van, hogy ennél is kevesebb
van előírva.
Maximum 7 tárgy/félév.
Nagy integráló tárgyak, külföldi mintára: spanyol energetikai alapszakon például öt
darab, hat kredit értékű tárgy van minden félévre előírva, újabban bevezetésre kerül,
hogy a Gépészmérnöki Kar által oktatott kötelező tárgy kreditértéke nem lehet négynél
kevesebb (kivéve specializáció tantárgyai).
Cél volt továbbá a képzések gyakorlatorientáltabbá tétele, az előadások részarányának
csökkentése a gyakorlati és laborkurzusokhoz képest.

Új típusú tárgyi adatlap fog készülni minden tárgy esetében.
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Végezetül Dr. Bihari Péter elmondta, hogy ez egy hallgatói érdekeket figyelembe vevő reform,
hallgatók terhelését csökkenti, oktatókat pedig fogja majd a teljesítményértékelési rend. Ennek
megfelelően kérte a GHK tagjait, hogy ismertessék a tantervekkel kapcsolatos eddigi
észrevételeiket.
Áttekintésre került mind a négy GPK alapképzési szak mintaterv módosításának jelenlegi
tervezete, Dr. Bihari Péter összesítette a javaslatokat, amelyeket továbbít a tanszékek felé.
Dr. Bihari Péter elhagyta a termet. (21:41)
A GHK rövid szünetet tartott.
Folytatódik az ülés. (21:51)

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:


Kérte, hogy a tankörvezetői képzéssel kapcsolatos előzetes menetrendet véglegesítse a
GHK.

PR Bizottság
Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket:



Kérte, hogy a félév végéhez közeledve se felejtkezzenek el teendőikről az öntevékeny
körök kapcsolattartói.
Nagy Edit kérte, hogy a Cipősdoboz Akció legyen hirdetve a GHK fórumain.

Beszámoló Energetikai Szakkollégium üléséről
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:


Vezetőségi ülésen átbeszélték fél órában a projekteket.
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Egyebek
Heszler András elmondta, hogy készül az egyetemi szinten egységesített Erasmus pontozás,
dr. Bende Margit tárgyal a többi kar képviselőivel ezzel kapcsolatban, de eddig nem
tájékoztatta őt az egyeztetések állásáról. Perger Dávid elmondta, hogy írni fog az Erasmus
Irodának ezzel kapcsolatban, Heszler András pedig felveszi a kapcsolatot dr. Szentannai Pál
kari Erasmus felelőssel.
Szaller Ádám kérte, hogy a Jógakör tagjaival rendezze a GHK a felmerült félreértéseket.

Ülés vége: 22:17
Következő ülés várható időpontja: 2016. december 13. (kedd)
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