A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE
Preambulum

A diákköri tevékenység a tananyagon túlmutató tudományos kutatómunka, a
tehetséggyarapítás és a szakmai utánpótlás fontos színtere. A Tudományos Diákköri Tanács
alapvető feladatai a hallgatói tudományos élet elősegítése, a tudományos kutatómunkába való
bekapcsolódás lehetőségének biztosítása, továbbá a kari Tudományos Diákköri Konferencia
(a továbbiakban: OTDK) megszervezése, lebonyolítása, és kapcsolattartás az Országos
Tudományos Diákköri Tanács szervezetével.
A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (a továbbiakban: MGK) Tudományos
Diákköri Tanácsának (a továbbiakban: TDT) működési rendjét az SZTE Szervezeti és
Működési Szabályzata Szervezeti Működési Rendje (a továbbiakban: SZMSZ – SZMR),
valamint Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata (a
továbbiakban: OTDT-SZMSZ) alapján az alábbiak szerint határozza meg.
1. §
A TDT alapvető feladatai
(1) A TDT feladatai:
a) alkalmazza az SZTE SZMSZ-SZMR és az OTDT-SZMSZ elveit,
b) elősegíti a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatását,
c) előkészíti és meghozza a tudományos diákköri ügyekkel kapcsolatos döntéseket,
d) irányítja a tudományos diákköri konferenciára elkészült pályamunkák elbíráltatását,
bemutatását,
e) megszervezi a kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyről aktuálisan értesíti a
Kar hallgatóit, oktatóit,
f) koordinálja az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára benevezett pályamunkák
szerzőinek és konzulenseinek OTDK-n való szereplését.
2. §
A TDT tagjainak választása, mandátuma
(1) A TDT tagjai az MGK oktatói közül intézetenként 1 fő (összesen 3 fő), illetve hallgatói
közül 2 fő, továbbá a TDT elnöke és titkára.
(2) A TDT elnökét dékáni előterjesztés alapján az MGK Kari Tanácsa választja meg nyílt
szavazással, egyszerű többséggel.
(3) Titkárát a TDT elnök előterjesztése alapján a TDT választja meg nyílt szavazással,
egyszerű többséggel.
(4) A TDT-be a tagokat az intézetvezetők jelölik ki.
(5) A TDT-t az az elnök képviseli MGK Kari Tanácsa, továbbá az egyetemi
tehetséggondozással foglalkozó testületek valamint az OTDT előtt.
3. §
A TDT tagjainak jogállása
(1) A tanács tagjainak joga, hogy közreműködjenek a tanács eredményes munkájában.
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4. §
A TDT összehívása
(1) A TDT-t az elnök hívja össze.
(2) A TDT ülésének meghívóját és a napirendi pontokat a tanács tagjaihoz az ülés előtt
legalább három nappal korábban elektronikus úton kell eljuttatni.
3) A TDT tagjának akadályoztatása esetén az elnököt az akadályoztatás tényéről előzetesen
tájékoztatni kell. Tartós akadályoztatás esetén, a TDT elnöke új tanácstag kijelölését
kezdeményezheti. A tartós akadályoztatás kimondásáról a tanács jelen lévő tagjai több mint
felének támogatásával határoz.
5. §
A TDT működése
(1) A TDT határozatképes, ha a tagok több mint fele az ülésen jelen van.
(2) A TDT elnöke rendkívüli esetben ülés nélküli, elektronikus határozathozatalt is
elrendelhet. Elektronikus határozathozatal esetén érvényes határozat a TDT tagjai több mint
felének szavazata esetén születhet. Elektronikus határozathozatal esetén a szavazást követően
az elnök köteles a szavazás eredményét a TDT tagjaival haladéktalanul, elektronikus úton
közölni.
(3) A TDT ülését az elnök vezeti.
(4) A TDT döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
(5) A TDT üléséről tartalmi jegyzőkönyv, illetve jelenléti ív készül.
(6) A TDT döntéseit határozati formában hozza.
6. §
Záró rendelkezések
A szabályzatban nem részletezett kérdések tekintetében az egyetem SZMSZ-e és OTDT
SZMSZ-e az irányadó. A TDT ügyrendje a Kari Tanács jóváhagyásával, a Kari Tanács
döntésének napján lép hatályba.
Hódmezővásárhely, 2016. augusztus 30.
Záradék
Jelen ügyrendet a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának Tanácsa a 2016.
augusztus 30-ai ülésén a 41/2015-2016. sz. Kari Tanácsi Határozatával fogadta el. Az ügyrend
a Kari Tanács által történt elfogadása napján lép hatályba.
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