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Preambulum 

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 91. § (1)-ben foglaltak alapján a Pécsi 
Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kari Tanács 
41/2022 (V. 25.) döntése nyomán a 109/2022 (VI. 23.) határozatával, megalapította a PTE BTK Kortárs Kihívások 
Kutatóközpontot (továbbiakban Kutatóközpont) 

A Kutatóközpont feladatait, felelősségeit, szervezeti felépítését működését jelen belső Szervezeti és Működési 
Szabályzat az alábbiak szerint határozza meg. 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A Kutatóközpont célja a kortárs világban tapasztalható kihívások magas szintű, interdiszciplináris 
megközelítésen alapuló tanulmányozása, amelyben a bölcsészet- és társadalomtudomány különböző területeit 
(történettudomány, politikatudomány, antropológia, filozófia, pszichológia, szociológia, filozófia stb.) képviselő, 
idegen nyelveket magas szinten beszélő, tudományos fokozattal és külföldi beágyazottsággal rendelkező fiatal 
posztdoktorok tevékenykednek.  
 

A szabályzat hatálya 

 

2. § (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

(2) Tárgyi hatálya kiterjed a Kutatóközpont által végzett, koordinált vagy felügyelt valamennyi tudományos, 
oktatási, innovációs tevékenységre és a Kutatóközpont leltárjában lévő összes eszközre. 

 

A Kutatóközpont elnevezése, székhelye és jogállása 

 

3. § (1) A Kutatóközpont teljes elnevezése Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kortárs 
Kihívások Kutatóközpont  

(2) A Kutatóközpont székhelye: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

(3) A Kutatóközpont a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar önálló, oktatást-kutatást segítő szervezeti 
egysége. 

 

II. FEJEZET 

A Kutatóközpont működésének célja 

 

4. § (1) A Kutatóközpont célja a kortárs világban tapasztalható kihívások magas szintű, interdiszciplináris 
megközelítésen alapuló tanulmányozása, amelyben a bölcsészet- és társadalomtudomány különböző területeit 
(történettudomány, politikatudomány, antropológia, filozófia, pszichológia, szociológia, filozófia stb.)  képviselő, 
idegen nyelveket magas szinten beszélő, tudományos fokozattal és külföldi beágyazottsággal rendelkező fiatal 
posztdoktorok tevékenykednek.  

(2) A Kutatóközpont a kutatási tevékenységét kutatói és együttműködő partnereivel közösen, az Egyetem 
stratégiájának megfelelően folyamatosan fejleszti, erősíti. Szakmai gyakorlati lehetőségek biztosításával 
hozzájárul a magas színvonalú egyetemi képzéshez. Emellett rendszeres pályázással, publikálással és szakmai 
fórumok szervezésével járul hozzá az Egyetem és a Kar tudományos stratégiai céljaihoz. 
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A Kutatóközpont feladatai 

 

5. § (1) A Kutatóközpont elsődleges feladata, hogy a szervezeten belül zajló kutatások fókuszában a jelenkor olyan 
meghatározó jelenségei álljanak, amelyek komoly kihívásokat jelentenek a modern társadalom egésze számára, 
ezért ezek tanulmányozása és a megfelelő válaszstratégiák kidolgozása globális haszonnal járhat 

(2) A Kutatóközpont célja a különböző tudományterületek – elsősorban a társadalom- és bölcsészettudományok – 
között fennálló hagyományos keretek átlépése, a kutatási témák új szempontú vizsgálata, amely lehetővé teszi a 
korábbitól eltérő kutatási módszerek, távlatilag pedig akár új tudományágak létrejöttét. Az így létrejött 
eredményeknek nem csupán a tudományos szférában, hanem távlatilag a civil és az üzleti világban is 
hasznosíthatóknak kell lenniük.  

 

A Kutatóközpont szervezeti felépítése 

 

11.§ (1) A Kutatóközpont élén az igazgató áll.  

(2) Az igazgatót nyilvános pályázat alapján a Kari Tanács véleménye alapján a Rektor bízza meg határozott időre. 

(3) Az igazgató felett a munkáltatói jogkört a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, gazdálkodási 
ellenőrzést a Kancellária gyakorolja. 

(4) Az igazgató 

a) vezeti a Kutatóközpontot, felel az intézmény jogszabályoknak, szabályzatoknak és szakmai 
feltételeknek megfelelő működéséért, 

b) irányítja a Kutatóközpont kutatóinak tevékenységét, szakmai és adminisztrációs szempontból felügyeli 
a kutatásokat, 

c) a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar gazdálkodási referensével egyetértésben elkészíti a 
Kutatóközpont költségvetését, koordinálja a Kutatóközpont gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, 
felel a Kutatóintézet gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, 

d) ellátja a jogszabályokban és támogatási szerződésekben számára előírt feladatokat. 

12.§ (1) A Kutatóközpontban az igazgató irányítása alatt kutatók dolgoznak, akik 

a) az igazgató szakmai irányításának megfelelően ellátják a Kutatóközpont adminisztratív és kutatási 
feladatait,  

b) legjobb tudásuk szerint segítik a Kutatóközpont munkáját, hozzájárulnak a szakmai feladatellátás 
hatékonyságának növeléséhez. 

 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

13.§ (1) Jelen szabályzat a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának ……/2022 (XII.14) 
jóváhagyásával hatályba lép. 

 

Pécs,2022. december 14. 


