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Az intézetre vonatkozó általános rendelkezések

Az intézet neve és székhelye
1.§
(1) Az Intézet neve:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete
(rövidítése PTE BTK TKI, a szöveg további részében: Intézet)
(2) Az Intézet angol megnevezése:
Institute of Social Relations, Faculty of Humanities, University of Pécs
(3) Az Intézet székhelye: Pécs,
címe: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. és Rókus utca 2.
(5) Az Intézet e-mail címe:.tarsadalmikapcsolatok@pte.hu
Honlapja: http://tarsadalmikapcsolatok.hu
(6) Az Intézetben használatos bélyegzők feliratai:
a) Az Intézet bélyegzője:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Társadalmi Kapcsolatok Intézete
7624 Pécs, Rókus utca 2. (kör- és hosszú bélyegző)
b) az Intézeten belül működő, nem önálló szervezeti egységek bélyegzői:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke
7624 Pécs, Rókus utca 2. (kör- és hosszú bélyegző)
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
7624 Pécs, Rókus utca 2. (kör- és hosszú bélyegző)
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. (kör- és hosszú bélyegző)
c) Az Intézet és az Intézet nem önálló szervezeti egységei a fentiek alapján idegen nyelvű
bélyegzőket is készítenek.
Az intézet jogállása és összetétele
2.§
(1) Az Intézet a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának részét képező, több
intézeti tanszék tevékenységét összefogó önálló oktatási-kutatási szervezeti egység.
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(2) Az Intézeten belül nem önálló oktatási szervezeti egységként három intézeti tanszék
működik:
a) Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke,
b) Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék,
c) Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
(3) Az intézeten belül nem önálló szervezeti egységként az alábbi kutatóközpontok
működnek:
a) Addiktológiai Kutatóközpont
b) Afrika Kutatóközpont
c) Jean Monnet Kiválósági Központ- Pécs (Jean Monnet Centre of Excellence of
Pécs)
d) „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatóközpont
e) Posztszocialista Társadalmak Antropológiai Kutatóközpont
f) Szociális, Innovációs, Értékelő- és Kutatóközpont
(4) Az intézet olyan átalakításához, mely az intézeti tanszékek számának, képzési
területének megváltoztatását eredményezi, az intézet részét képező mindegyik intézeti
tanszék értekezlete véleményének kikérése szükséges.
(5) Az Intézet igénybe veszi a PTE Egyetemi Könyvtár szakkönyvtárának, a
Társadalomtudományi Könyvtárnak a szolgáltatásait, és részt vesz annak szakmai
fejlesztésében.
(6) Az Intézet a Kar által rendelkezésre bocsátott infrastruktúra igénybevételével teljesíti
feladatait (különösen az irodák, kutatószobák, szemináriumi termek, előadótermek)

Az intézet feladata
3.§
(1)
Az intézet a PTE BTK három korábbi tanszékének – a Néprajz–Kulturális
Antropológia, a Politikai Tanulmányok, valamint a Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszékeknek – jogutódjaként, az intézeti tanszékek és más szervezeti egységek
tevékenységének összehangolása révén biztosítja a tanszékek korábbi oktató, kutató és
fejlesztő tevékenységének folytatását.
(2) Az intézetnek, mint az egyetem, illetve a kar önálló oktatási szervezeti egységnek az
önállósága kiterjed:
a) az intézet szakmai feladatkörébe tartozó szak(ok) oktatására,
b) az intézethez tartozó tudományterületek művelésére,
c) a gondozott szakok után jogszabály szerint járó normatív forrásoknak a központi és
kari elvonások után fennmaradó részéből és saját bevételei fennmaradó részéből való
gazdálkodásra, az Egyetem és a Kar gazdálkodási szabályzatára is figyelemmel,
d) az intézet belső működésével kapcsolatos ügyrend megalkotására.
(3) Az Intézet az (1) és (2) bekezdésekben felsorolt feladatait az intézeti tanszékek és más
szervezeti egységek útján látja el, tiszteletben tartva és biztosítva azok szakmai önállóságát.
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(4) Az intézet közvetlenül látja el
a) az intézeti tanszékek által gondozott szakokon, illetve egyéb képzésekben folyó oktatás
összehangolását
b) az intézeti tanszékekhez és kutatóközpontokhoz tartozó kutatási, fejlesztési tevékenység
összehangolását,
d) a nem önálló szervezeti egységekben folyó személyzeti-fejlesztési politika
összehangolását,
e) az intézeti tanszékek és kutatóközpontok oktatásigazgatási és gazdálkodási
tevékenységének összehangolását.
(5) A (4) bekezdésben szabályozott összehangolási feladatok nem terjednek ki az intézeti
tanszékekre ruházott feladatok irányítására.
(6) Az intézetet megillető forrásokkal az intézeti tanszékek, illetve kutatóközpontok
gazdálkodnak. A gondozott szakok után jogszabály szerint járó normatív forrásokból,
valamint a saját bevételekből az intézetnél maradó részt a tanszékek között a hozzájárulásuk
arányában kell felosztani. A kutatóközpontok a saját bevételből az intézetnél maradó részből
az általuk gondozott kutatási programok bevételei arányában részesednek. Az intézet közös
feladatainak ellátásához szükséges költségeket az intézeti tanszékek egyenlő arányban
biztosítják.

Az intézet vezetése
4.§
(1) Az intézet felelős vezetője az intézet igazgatója.
(2) Az intézet vezetőtestülete az intézeti tanács.
(3) Az intézetigazgató munkáját az intézetigazgató-helyettesek segítik.
Az intézetigazgató
Az intézetigazgató feladat- és hatásköre
5.§
Az intézetigazgató a) képviseli az intézetet az intézet feladatkörét érintő ügyekben;
b) összehangolja az intézeti tanszékeknek a Kari Tanács illetve a szenátus hatáskörébe tartozó
(különösen a szakindításra, illetve tanterv kidolgozására, vonatkozó) döntés előkészítésére
irányuló tevékenységét, javaslataikat felterjeszti és képviseli;
c) kezdeményezi az intézeti tanszékek együttműködését a különböző szakok tanterveinek,
tantárgyi programjainak, valamint tananyagának fejlesztésével kapcsolatban;
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d) gondoskodik az intézeti tanszékek tudományos kutatási tervének összehangolásáról, a több
tanszékre kiterjedő kutatások szervezéséről, a tudományos intézetekkel és akadémiai
bizottságokkal való együttműködésről, ösztönzi a publikációs és a pályázati tevékenységet,
szervezi az Intézet szakmai és tudományos kapcsolatait;
e) irányítja az intézetigazgató saját feladat- és hatásköréhez kapcsolódó igazgatási
feladatokat, továbbá összehangolja a nem önálló szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe
tartozó igazgatási feladatokat;
f) szervezi és ellenőrzi az Intézet gazdálkodását, dönt az Intézet azon pénzügyi kereteinek a
felhasználásáról, amelyek nem kerülnek tanszéki felosztásra;
g) gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket jogszabályok, egyetemi vagy kari
szabályzatok ráruháznak;
h) előkészíti az Intézeti Tanács üléseit, szervezi az ott hozott határozatok végrehajtását;
i) véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az Intézet hatáskörébe tartozó minden kérdésben,
javaslataival magasabb egyetemi testületek és vezetők döntését kezdeményezi;
j) az intézeti tanszék értekezletének döntése alapján kinevezi az intézeti tanszék vezetőjét;
k) az érintett intézeti tanszék vezetőjének javaslatára megbízza a kutatóközpont vezetőjét.

Az intézetigazgató megbízása
6.§
(1) Az intézetigazgató megbízására a PTE SZMSZ 98.§, a PTE BTK SZMSZ 46.§ (1)
bekezdés és a PTE SZMSZ 4. számú melléklete (Foglalkoztatási követelményrendszer)
rendelkezései az irányadóak.
(2) Az intézetigazgató számára a rektor nyilvános pályázat alapján ad vezetői megbízást. A
megbízás 3-5 év időtartamra szólhat, és nem hosszabbítható meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti pályázat tartalmára az intézetigazgató - az intézeti tanszékek
vezetőinek közös indítványa, valamint az intézeti tanács véleménye alapján - tesz javaslatot a
dékánnak.
(4) Az intézetigazgató jelölt személyére az intézeti értekezlet véleménynyilvánító szavazása
alapján az intézeti tanács tesz javaslatot.
(5) Az intézeti értekezlet a (4) bekezdés szerinti szavazás során arról nyilvánít véleményt,
hogy támogatja, vagy pedig nem támogatja a pályázatot benyújtó személy kinevezését.
Támogatottnak akkor tekinthető a pályázó, amennyiben a leadott szavazatok kétharmada
támogatja a kinevezését.
(6) Az intézeti tanács a (4) bekezdés szerinti javaslattétel során az intézeti értekezlet
véleménynyilvánító szavazását figyelembe véve dönt arról, hogy az intézet kinek a
kinevezését támogatja, illetve kinek a kinevezését nem támogatja. A döntéshez a tagok
kétharmadának egyetértő szavazata szükséges. Az intézeti tanács az alábbi döntések
valamelyikét hozhatja meg:
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a) Amennyiben egy pályázó kapta meg az intézeti értekezlet támogatását, az intézeti
tanács ezt figyelembe véve nevezi meg az intézet által támogatott pályázót; illetve
amennyiben volt más pályázó, megállapítja, hogy pályázatát az intézet nem támogatta.
b) Amennyiben az intézeti értekezlet egynél több pályázót támogatott, az intézeti tanács
dönt arról, hogy melyik legyen az az egy pályázó, akinek kinevezését az intézet
támogatja; a további pályázók esetében megállapítja, hogy pályázatukat az intézet nem
támogatja.
c) Amennyiben az intézeti értekezlet véleménynyilvánító szavazásán egy pályázó sem
kapta meg a támogatást, az intézeti tanács – mérlegelése szerint – vagy új szavazást
kér az intézeti értekezlettől, vagy tájékoztatja a dékánt a pályázat
eredménytelenségéről és indítványozza új pályázat kiírását.
(7) Az intézetigazgató megbízásának megszűnésére a dékán megbízásának megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (PTE BTK SZMSZ, 13.§).

Az intézetigazgató-helyettesek
7.§
(1) Az intézeti tanszékek vezetői - kivéve magát az intézetigazgatót – az intézetigazgató
helyettesei.
(2) Az intézetigazgató helyettesek feladatát és hatáskörét, továbbá az intézetigazgató
helyettesítésének rendjét az intézetigazgató javaslata alapján az intézeti tanács hagyja jóvá.
(3) Az intézetigazgató-helyettesek a hatáskörükbe utalt ügyekben az igazgató nevében járnak
el.
(4) Az intézetigazgató-helyettesek a feladat- és hatáskörükbe nem utalt ügyekben külön
rendelkezés alapján helyettesíthetik az intézet igazgatóját. A helyettesítés vagy a helyettesítés
rendjét meghatározó dokumentum rendelkezésén, vagy az igazgató eseti rendelkezésén alapul.

Az intézeti tanács
8.§
(1)Az intézeti tanács az intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogú
testülete.
(2) Az intézeti tanácsot 12 szavazati jogú tag alkotja. Az intézeti tanács tagjai:
a) az intézetigazgató
b) az intézetigazgató-helyettesek
c) az intézetet alkotó három intézeti tanszék tanszéki értekezlete által választott két-két
határozatlan időre kinevezett oktató vagy kutató
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d) a hallgatói önkormányzat által delegált három hallgató.
(3) Az intézeti tanács választott tagjainak megbízatása három évre szól. A megbízás idő előtti
megszűnése esetén – a tagság keletkezésének megfelelő módon – pótolni kell a tanácstagot.
(4) A hallgatói önkormányzat az intézeti tanszékek által gondozott szakok hallgatói közül
delegál képviselőket, oly módon, hogy mindegyik tanszékhez kapcsolódó szak képviselete
biztosítva legyen. Megbízatásuk egy évre szól.
(5) Az intézeti tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az intézeti tanács által
meghívottak. Az intézetigazgató az Intézeti Tanács ülésére bárkit meghívhat, akinek
részvételét a napirendi pont tárgyára tekintettel indokoltnak tartja.
(6) A intézeti tanácsot az intézetigazgató, akadályoztatása esetén az intézetigazgató-helyettes
hívja össze szükség szerint, de szemeszterenként legalább két alkalommal.
(7) Az intézeti tanács határozatképes, ha tagjainak legalább a fele, ezen belül pedig minden
intézeti tanszéknek legalább egy választott tanácstagja jelen van. Ettől eltérően az intézeti
tanács határozatképességéhez tagjai kétharmadának jelenléte szükséges 9.§ (1) bekezdés a) b)
pontjában, valamint a (2) bekezdés a) b) és c) pontjában meghatározott ügyekben.
(8) Az intézeti tanács határozatának meghozatalához a jelenlévő tanácstagok több, mint
kétharmadának egyetértő szavazata szükséges. Amennyiben a határozati javaslat nem kapja
meg a szükséges számú szavazatot, az intézet igazgatója egyeztetést kezdeményezhet az
intézeti tanszékek között.

Az intézeti tanács hatásköre
9.§
(1) Az intézeti tanács dönt:
a)
b)
c)
d)

az intézeti Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról, módosításáról;
az intézet ügyrendjéről;
saját munka- és ülésrendjéről;
az Intézet működtetéséhez szükséges pénzügyi és infrastrukturális feltételek
biztosításáról. Az intézet költségvetési keretének a 3.§ (6) bekezdés szerinti felosztásáról, az
Intézet közös működését szolgáló keretnek az intézet feladataira (az adminisztrációra, továbbá
a közösen indítandó oktatási, kutatási fejlesztési programokra) történő felhasználásáról

e) együttműködési megállapodás kötéséről a Karon belül más intézetekkel vagy önálló
tanszékekkel oktatási, kutatási illetőleg képzési feladatok megoldásában, tekintettel a
dékán hatásköreire is
f) az intézeti értekezlet összehívásáról
g) oktatási, kutatási tevékenység fejlesztéseinek irányairól
(2) Az intézeti tanács véleményt nyilvánít, illetve javaslatot tesz:
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a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)

o)

Intézeti Tanszékek létesítésével, megszüntetésével kapcsolatban
az intézetigazgató kinevezésére irányuló pályázattal, valamint a pályázó
támogatásával kapcsolatban;
az intézeti tanszékvezetői megbízásával, illetve felmentésével kapcsolatban,
az intézet szakmai feladatkörébe tartozó szak indításával kapcsolatban (különös
tekintettel az intézeti tanszékeknek a Kari Tanács illetve a szenátus hatáskörébe
tartozó döntésre irányuló javaslataira);
az intézeti tanszékek közötti oktatási együttműködés elveivel kapcsolatban
(különösen a különböző szakok tanterveinek, tantárgyi programjainak, valamint
tananyagának fejlesztésével összefüggően);
az intézet közös kutatási tervével és programjával kapcsolatban,
az intézeti tanszékek és a kutatóközpontok közötti együttműködés elveivel,
tudományos és fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban
az intézet közös fejlesztési programjainak tartalmi kérdéseivel kapcsolatban;
az intézetigazgató feladat- és hatásköréhez kapcsolódó igazgatási feladatok
ellátásával, továbbá a nem önálló szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe
tartozó igazgatási feladatokat összehangolásával kapcsolatban
az intézetigazgató, illetve az intézeti tanszékek és kutatóközpontok gazdálkodási
tevékenységével kapcsolatban
az intézet személyzeti politikájával kapcsolatban
továbbá javaslatot tesz kitüntetések adományozására,
Professor Emeritus cím adományozására,
tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa), vagy tiszteletbeli doktor és professzor
(doctor et professor honoris causa) cím adományozására, professor emeritus vagy
professor emerita cím adományozására,
magántanári, címzetes egyetemi vagy egyetemi docensi, továbbá mestertanári cím
adományozására.

(3) Az intézeti tanács véleményt nyilváníthat, illetve – a Kar dékánján, vagy a Kari Tanácson
keresztül - döntést kezdeményezhet az Intézetet érintő kérdésekben.

Az intézeti értekezlet
Az intézeti értekezlet feladatai és funkciói
10.§
(1) Az intézeti értekezlet javaslataival és véleménynyilvánításával segíti az intézetigazgató és
az intézeti tanács munkáját.
(2) Az intézeti értekezlet szavazati joggal rendelkező tagjai az Intézetnek a PTE-vel
közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói és kutatói, valamint professor emeritusai. A
szavazati jog nem illeti meg a tartósan (harminc napot meghaladóan) fizetés nélküli
szabadságon lévő közalkalmazottakat.
(3) Az intézeti értekezleten tanácskozási joggal rendelkeznek a szavazati joggal nem
rendelkező oktatók és kutatók, az óraadó oktatók, az államilag finanszírozott képzésben részt
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vevő doktori hallgatók, az intézet keretében dolgozó más közalkalmazottak, valamint azok,
akiket az igazgató vagy az intézeti tanács meghívott.
(4) Az intézeti értekezlet határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több,
mint fele jelen van.
(5) Az intézeti értekezlet határozatának meghozatalához a jelenlévő tanácstagok több, mint
felének egyetértő szavazata szükséges. Ettől eltérően a jelenlévő tanácstagok több, mint
kétharmadának egyetértő szavazata szükséges a 6.§ (5) bekezdésében megjelölt szavazás
során.
(6) Az értekezlet összehívására szükség szerint, de oktatási félévenként legalább egy
alkalommal kerül sor. Tizenöt napon belül össze kell hívni, ha azt az Intézet tagjainak
egyharmada írásban, bármelyik intézeti tanszék értekezlete, a Dékán vagy a Kari
Tanácsírásban indítványozza a napirend egyidejű megjelölésével.
(7) Az intézeti értekezlet az intézet működésével kapcsolatos minden kérdésben véleményt
nyilváníthat, illetve véleménye kikérhető.

Az intézeti tanszék
Az intézeti tanszék feladat-és hatásköre

11.§
(1) Az Intézeten belül az oktatási, kutatási, fejlesztési feladatok ellátására, valamint az
azokhoz kapcsolódó feltételek biztosítására intézeti tanszékek működnek.
(2) Az intézeti tanszék a reá tartozó ügyekben önállóan, az intézet hatásköreit is figyelembe
véve biztosítja az intézet feladatainak megvalósítását.
(3) Az intézeti tanszéknek a (2) bekezdésben megjelölt önálló feladatai a következők:
a)

b)

c)

d)
e)

a szakterületére tartozó szakok és más képzések fejlesztése, a kari tanács illetve a
szenátus hatáskörébe tartozó javaslatok (különösen szakindítási kérelem, illetve
tanterv) előkészítése;
a hozzá tartozó szakokon és más képzésekben az oktatás szervezése és teljesítése
(ide értve a kurzusok oktatását és számonkérését, továbbá a nem a Tanulmányi
Osztályra tartozó oktatásigazgatási feladatokat is);
a szakterületére tartozó tudományterületek művelése, különösen kutatási
programok indítása, konferenciák és műhelytanácskozások szervezése, kiadványok
készítése útján;
a szakterületére tartozó fejlesztő tevékenység végzése, különösen fejlesztő célú
projektekben való részvétel útján;
az intézeti tanszék feladataihoz kapcsolódó költségvetési forrásokkal, illetve saját
bevételekkel való gazdálkodás, figyelemmel az Egyetem és a kar gazdálkodási
szabályzatára is;
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f)

g)

az intézeti tanszékhez tartozó álláshelyek tekintetében a humánerőforrásgazdálkodás, illetve az intézeti tanszékekhez tartozó oktatók, kutatók és más
munkavállalók tekintetében a munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok
ellátása, figyelemmel a rektor, a dékán, illetve az intézetigazgató hatásköreire is.
együttműködés egyetemen belüli, illetve kívüli szervezetekkel, továbbá intézeti
szintű együttműködési megállapodás kötésére irányuló javaslattétel az egyetem
más intézeteivel, vagy önálló tanszékével a különböző oktatási, kutatási illetőleg
képzési feladatok biztosítása céljából, figyelemmel a Kar szervezeti és működési
szabályzatának rendelkezésire is.

Az intézeti tanszékvezető
12.§
(1) Az intézeti tanszéket az intézeti tanszékvezető irányítja.
(2) Az intézeti tanszékvezető számára az intézetigazgató belső pályázat alapján, a tanszéki
értekezlet döntésének megfelelően, az intézeti tanács véleményének meghallgatását követően
ad vezetői megbízást. A pályázati eljárás során az intézeti tanszék értekezlete titkos
szavazással dönt arról, hogy melyik pályázó kinevezését támogatja. A pályázat nem tekinthető
támogatottnak, amennyiben az intézeti tanszék szavazásra jogosult tagjainak több mint fele
nem támogatja a pályázatot.
(3) Intézeti tanszékvezetői megbízást egyetemi tanár, docens, vagy doktori fokozattal
rendelkező adjunktus kaphat.
(4) Az intézeti tanszékvezető megbízása egyetemi tanár esetében 5 évre, egyetemi docens és
adjunktus esetében 3 évre szól. Az intézeti tanszékvezetők megbízása a 65. életév betöltéséig
terjedhet.
(5) Az intézeti tanszékvezető megbízásának annak lejárta előtti visszavonásáról a megbízó
intézkedhet. Döntése előtt ki kell kérnie az adott intézeti tanszék értekezletének, valamint az
intézeti tanácsnak a véleményét.
(6) Az intézeti tanszékvezető munkájának segítésére intézeti tanszékvezető-helyettest bízhat
meg.

Az intézeti tanszékvezető feladat- és hatásköre
13.§
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(1) Az intézeti tanszékvezető feladat- és hatásköre kiterjed az intézeti tanszékre tartozó
minden olyan ügyre, amelyet a szabályzat nem utal az intézetigazgató, az intézeti tanács vagy
az intézeti tanszék értekezletének a hatáskörébe.
(2) Az intézeti tanszék vezetője feladat- és hatáskörében eljárva a)
képviseli az intézeti tanszéket, kivéve az intézetigazgató hatáskörébe tartozó ügyeket;
b)
szervezi és irányítja a szervezeti egység oktató, tudományos-kutató és egyéb
tevékenységét;
c)
javaslatot tesz a szervezeti egység munkatársait érintő munkáltatói jogok gyakorlására;
d)
közvetlen munkahelyi felettesként irányítja a szervezeti egységhez tartozó
munkavállalók munkáját;
e)
gazdálkodik a tanszék rendelkezésére bocsátott költségvetési kerettel, pályázati és
egyéb forrásokkal;
f)
akadályoztatás esetén gondoskodik megfelelő helyettesítéséről.

(3) Az oktatás szervezése és irányítása körében
a)
kezdeményezi szakok alapítását és indítását, a tanterv elkészítését, illetve módosítását;
b)
a szakfelelőssel együttműködve biztosítja a kurzusok meghirdetését, illetve azok
programjának elkészítését; szervezi az oktatás és vizsgáztatásteljesítését;
c)
javaslatot tesz a szakok indítására és létszámkeretére, a meghirdetendő
specializációkra vonatkozóan;
d)
javaslatot tesz államvizsga bizottsági elnökök megbízására;
e)
megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és
a - tanulmányi hivatal hatáskörébe nem tartozó – oktatásigazgatási feladatokat.
(4) Az intézeten belül az álláshelyek az egyes intézeti tanszékekhez kapcsolódnak. Az intézeti
tanszék vezetője a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatban javaslatot tesz az
intézetigazgatón keresztül a Dékánnak
a) a tanszéki álláshelyek betöltésére (pályázat kiírása, az oktatási feladatot ellátó intézeti
tanszéki munkatársak személye, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és módosítása);
b) külső óraadók megbízására (figyelembe véve az oktatói-kutatói követelményrendszer
rendelkezéseit, az ellátandó óraszámot és kapcsolódó oktatási feladatokat);
c) a munkavállalók előmenetele, átsorolása, fegyelmi illetve kártérítési eljárás megindítása
kérdésében;
d) kiemelkedő munkavégzés elismerésére (rendkívüli jutalmak, felterjesztés kitüntetésre stb.).
(5) Az intézeti tanszék vezetője közvetlen munkahelyi felettesként
a) közreműködik az intézeti tanszékhez tartozó munkavállalók minősítésében,
b) meghatározza az oktatók adott tanévre, illetve félévre vonatkozó oktatási feladatait,
valamint egyéb feladatait,
c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott munkavállalók munkavégzését.
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(6) Az intézet igazgatója az intézet feladatainak, illetve az intézetigazgató feladat- és
hatásköreinek teljesítéséhez szükséges adatok közlését kérheti az intézeti tanszék, illetve
kutatóközpont vezetőjétől.
Az intézeti tanszék értekezlete
14. §
(1) Az intézeti tanszék értekezlete javaslataival és véleménynyilvánításával segíti az intézeti
tanszék vezetőjének munkáját.
(2) Az intézeti tanszék értekezletének szavazati joggal rendelkező tagjai az intézeti
tanszéknek a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói, kutatói, valamint professor
emeritusai. A szavazati jog nem illeti meg a tartósan (harminc napot meghaladóan) fizetés
nélküli szabadságon lévő közalkalmazottakat.
(3) Az intézeti tanszékek értekezletén – kivéve azt a tanszéket, melynek tagja - tanácskozási
joggal vesz részt az intézet igazgatója.
(4) Az intézeti tanszék értekezletén tanácskozási joggal vesznek részt a demonstrátorok, az
óraadó oktatók, az intézeti tanszékhez tartozó más közalkalmazottak, valamint az intézeti
tanszék vezetője által meghívott más személyek.
(5) Az intézeti tanszék értekezlete határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak
több, mint fele jelen van.
(6) Az intézeti tanszék értekezlete határozatának meghozatalához a jelen lévő tagok több,
mint felének egyetértő szavazata szükséges. Ettől eltérően a szavazati joggal rendelkező tagok
több, mint felének egyetértő szavazata szükséges a 12.§ (2) bekezdésében megjelölt szavazás
során.
(6) Az intézeti tanszék értekezletének összehívására szükség szerint, de oktatási félévenként
legalább egy alkalommal kerül sor.

Az intézeti tanszék értekezletének feladat- és hatásköre
15.§
(1) Az intézeti tanszék értekezlete véleményt nyilvánít az intézetigazgató megbízásáról,
valamint az intézeti tanszékvezető megbízásáról;
(2) Az intézeti tanszék értekezlete megválasztja az intézeti tanszéket az Intézeti Tanácsban
képviselő tagjait
(3) Az intézeti tanszék értekezlete kezdeményezheti intézeti értekezlet összehívását.
(4) Az intézeti tanszék értekezlete véleményt nyilvánít
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a) szakok és más képzések fejlesztése, a kari tanács illetve a szenátus hatáskörébe tartozó
javaslatok (különösen szakindítási kérelem, illetve tanterv) előkészítése kérdésében;
b) az intézeti tanszékhez tartozó szakokon és más képzésekben az oktatás szervezése és
teljesítése kérdéseiben;
c)
az intézeti tanszék tudományos tevékenysége, különösen kutatási programok indítása,
illetve azokban való részvétel kérdéseiben
d)
fejlesztő tevékenység végzése, különösen fejlesztő célú projektekben való részvétel
kérdéseiben;
e) az intézeti tanszék személyzeti politikája kérdéseiben;
f)
egyetemen belüli, illetve kívüli szervezetekkel való együttműködés kezdeményezése
és fenntartása kérdéseiben.
(5) Az intézeti tanszék értekezlete véleményezi a tanszékvezető feladat- és hatáskörének
teljesítését, azokra javaslatot tesz, illetőleg kezdeményezi az intézeti tanszékvezető
intézkedését.
Kutatóközpontok
16.§
(1) Az intézeten belül nem önálló szervezeti egységként kutatóközpontok működnek.
(2) A kutatóközpont feladata a számára meghatározott tudományterület művelése, különösen
kutatások szervezése, kutatásokban való részvétel, fejlesztési programokban való részvétel,,
konferenciák és műhelytanácskozások szervezése, illetve kiadványok készítése útján.
(3) A kutatóközpont és a tudományterület szerint érintett intézeti tanszék együttműködnek az
oktatási, kutatási, fejlesztési feladatok ellátásában.
(4) A kutatóközpont vezetőjét – a tudományterület szerint érintett intézeti tanszék vezetőjének
javaslatának megfelelően –az intézet igazgatója bízza meg, illetve rendelkezik a megbízás
visszavonásáról.
(5) A kutatóközpont vezetője
a)
képviseli a kutatóközpontot, kivéve az intézetigazgató hatáskörébe tartozó ügyeket;
b)
szervezi és irányítja a szervezeti egység tudományos és egyéb tevékenységét;
c)
gazdálkodik a kutatóközpont rendelkezésére bocsátott költségvetési, pályázati és
egyéb forrásokkal;
d)
közvetlen munkahelyi felettesként irányítja a szervezeti egységhez tartozó
munkavállalók munkáját,
Záró rendelkezések

17.§
(1) E Szabályzat 2014. január 1-ével lép hatályba.
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(2) Az intézetigazgató gondoskodik arról, hogy e Szabályzatot az Intézet oktatói, kutatói,
alkalmazottai, hallgatói megismerhessék. A Szabályzatot a Kar honlapján az érdekeltek számára
hozzáférhetővé kell tenni.
(2) E szabályzat rendelkezéseit az Nftv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
Pécs, 2013. november 20.
Dr. Nagy Zoltán sk.
megbízott intézetvezető

Záradék:
Jelen szabályzatot a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa a PTE BTK 989/2013. (XI. 20.) számú
határozatával fogadta el.
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