A Matematikus Szakbizottság ügyrendje
1§. A Matematikus Szakbizottság jogállása
A Matematikus Szakbizottság a BME Kari Tanácsa által létrehozott bizottság, amely a matematikus képzéssel kapcsolatos javaslattételi, véleményezı és ellenırzési jogokkal, valamint
kötelezettségekkel felruházott testület. Feladatait, hatáskörét, összetételét a BME Képzési
kódexével, Tanulmányi és vizsgaszabályzatával valamint a Szervezeti és Mőködési szabályzatával összhangban ezen dokumentum tartalmazza.
2.§ A Szakbizottság összetétele
A Szakbizottságnak az elnökön kívül kilenc szavazati jogú tagja van, beleértve egy hallgatói
képviselıt is. A Szakbizottság elnökét és tagjait a dékán javaslatára a Kari Tanács választja
meg. A bizottság titkárát szintén a Kari Tanács választja. A titkár lehet az elıbb említett tagoktól különbözı személy is; ez esetben tanácskozási joggal vesz részt a bizottság munkájában.
3.§ A Szakbizottság ülései
A Szakbizottság üléseit rendszerint az elnök hívja össze a titkár közremőködésével. A Szakbizottság szükség szerint, de félévenként legalább egyszer ülésezik. A bizottság összehívását
bármely bizottsági tag is kezdeményezheti, és az elnök köteles az ülést összehívni, ha azt legalább négy bizottsági tag írásban kéri.
Az ülések napirendjének meghatározása az elnök feladata, amelyrıl az ülés összehívásakor,
az ülést megelızıen legalább egy héttel értesíti a tagokat.
A Szakbizottság akkor határozatképes, ha a tíz szavazati jogú tagból legalább hat jelen van.
A bizottság határozatait a jelen lévı tagok egyszerő többségének egyetértésével hozza. A csupán jóváhagyást igénylı döntéseket e-mailen történı szavazással is meghozhatja a bizottság.
Az üléseken elhangzottakról egy emlékeztetı készül, amelyet az ülést követı három napon
belül minden bizottsági tag írásban megkap. Az emlékeztetıt a bizottság a Matematikai Intézet honlapján elérhetıvé teszi az Intézet összes munkatársa számára.
4.§ A Szakbizottság feladatai
A Szakbizottság a következı, a matematikusképzéssel kapcsolatos feladatokat látja el:
– A matematikusképzés szakmai felügyelete; tantervek és tantárgyprogramok rendszeres felülvizsgálata, változtatási javaslatok elıterjesztése a Kari Tanácsra.
– A szakirányú képzés folyamatos figyelemmel kísérése, a szakirányok tárgyainak valamint a
választható tárgyak kínálatának biztosítása.
– Az új, a matematikusoknak kiírt tantárgyak a véleményezése az akkreditálás elıtt.
– A Kari Tanács elé terjesztendı, a Matematikai Intézet munkájával kapcsolatos anyagok véleményezése.
– A matematikusképzés tantárgykövetelményeinek jóváhagyása, átruházott dékáni jogkörben.
– Diplomamunka témák jóváhagyása.
– Záróvizsga bizottságok összeállítása a Kari Tanács által jóváhagyott listából.
– Döntés a Matematikus Szakbizottság ügyrendi kérdéseiben.
– Hallgatók egyéni kérelmének véleményezése, elbírálása.
– Tantárgyak, szakirányok, tanszékek belsı értékelése a minıségbiztosítás ajánlásai szerint.
– A matematikaoktatás feltételeinek javítását célzó intézkedések kezdeményezése.
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