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2/a. napirend Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Szenátus – 2018. február 27.
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény alapján, az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban: ESZMR) 2/f. számú
mellékleteként a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar (a továbbiakban: Kar) Szervezeti és
Működési Rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Kar neve
1. §
A Kar neve: Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar (rövidített neve:
BCE TK).
A Kar idegen nyelvű elnevezései:
angol nyelven: Corvinus University of Budapest (CUB), Faculty of Social Sciences and International Relations

A Kar székhelye: Budapest, 1093 Közraktár u. 4-6.1
A Kar feladatai
2. §
(1) A Kar feladata a filozófiai tudományok, a neveléstudományok, a nyelvtudományok, a politikatudományok, a
pszichológiai tudományok, a szociológia tudományok, a történelemtudományok, a nemzetközi kapcsolatok ismeretei,
a kommunikáció- és médiatudomány, a közgazdaságtudomány és a tanárképzés területén felsőoktatás és
tudományos kutatás. Feladatkörében alapfeladatként:
 alapképzésekre (BA) és mesterképzésekre (MA),
 az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi
és főiskolai szintű képzésre,
 szakirányú továbbképzésre,
 doktori képzésre
jogosult.

(2) A Kar a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályozás keretei között döntést készít elő arról, hogy mely
tudományterületeken és tudományágakban, milyen szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon milyen
munkarendben milyen képzést folytat, és hogy ezekben a képzési formákban milyen oklevelet, illetőleg bizonyítványt
ad ki.

1

Módosította: Szenátus SZ-123/2015/2016. (2016. III. 29.) számú határozat.
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A Kar szervezete
3. §
(1) A Kar szervezeti felépítése az egységes vezetés, a feladatok ésszerű megosztása és az önkormányzatiság
elvein alapul.
(2) A Kar a képzési területén – az Egyetem általános tantervével összhangban – önálló szakmai (oktatási és
kutatási) egység.
(3) A Kar vezetője a dékán, vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács.
4. §
A Kar oktató, illetőleg kutató szervezeti egységként a Kari Tanács egyetértésével létrehozott intézetekre, valamint
intézetekhez nem tartozó szervezeti egységekre tagozódik. Ezek felsorolását jelen szabályzat függeléke
tartalmazza.
5. §
(1) A Kar az oktató, illetőleg kutató szervezeti egységei között koordinációt igénylő oktatásszervezési, illetőleg
kutatásszervezési feladatok ellátására projekt jelleggel működő szervezeti egységeket hozhat létre.
(2) A projekt jelleggel működő szervezeti egység akár központi szervezeti egységként, akár valamely intézet vagy
egyéb szervezet egységeként működhet, amelynek irányítására központi szervezeti egység esetén a dékán, egyéb
esetben az adott szervezet vezetője bármely oktatót felkérhet.
6. §
A Kar központi igazgatási-szervezési, ügyintéző szerve a vezető irányításával működő Dékáni Hivatal. Ennek
keretében működik a Dékáni Titkárság és a Tanulmányi Osztály.

II. A KAR VEZETÉSE
A dékán
7. §
(1) A Kar felelős vezetője a dékán, akit a pályázó egyetemi tanárok és docensek közül a rektor nevez ki és ment fel.
(2) A dékán megbízását, a megbízás időtartamát az Egyetem oktatói és vezetői munkaköreinek betöltésével
kapcsolatos pályázati és előléptetési eljárások rendjéről szóló egyetemi Foglalkoztatási szabályzat rögzíti.
(3) A dékán megbízatása – az ESZMR 45. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – megszűnik:
a) a megbízási idő lejártával,
b) a 65. életév betöltésével,
c) közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével,
d) a rektor által elfogadott lemondással,
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e) visszahívás alapján kezdeményezett felmentéssel,
f) a dékán halálával.
(4) Az (3) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a megbízási idő lejárta előtt a visszahívást a rektor, illetve a
Kari Tanács tagjainak több mint 50 %-a kezdeményezheti a Kari Tanács ülését megelőző 15 nappal benyújtott,
indokolással ellátott írásbeli előterjesztés alapján. A visszahíváshoz a Kari Tanács tagjai kétharmadának a szavazata
szükséges.
A dékán feladat- és hatásköre
8. §
(1) A dékán feladat- és hatásköre különösen
a) a Kar képviselete;
b) a kari szervezeti egységek, a kari oktatási tevékenység és a Karon szervezett továbbképzés irányítása és
ellenőrzése;
c) a kari költségvetés tervezése és végrehajtása;
d) a kari ügyekben a kiadmányozási jog gyakorlása, amelyet részben vagy egészben átruházhat;
e) a kari humánpolitikai munka irányítása;
f) munkáltatói jogkör gyakorlása a rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben;
g) a Kari Tanács ülésének előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtása;
h) a kari hivatalok irányítása;
i) a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör
gyakorlása;
j) a rektor által átruházott hatáskörök gyakorlása;
k) a kari nemzetközi kapcsolatok irányítása;
l) kari kiadványok jóváhagyása.
9. §
A dékán tájékoztatja a Kari Tanácsot a tanács határozatainak végrehajtásáról, továbbá valamennyi jelentős
intézkedéséről. Köteles tájékoztatni a Tanácsot az olyan intézkedéseinek indokairól, amelyekben a Tanács
javaslatától vagy véleményétől eltért.
10. §
(1) A dékán – a Kari Tanács döntéseinek kivételével – megsemmisíthet minden olyan kari döntést, határozatot,
intézkedést, amely jogszabályt, egyetemi vagy kari szabályzatot sért.
(2) A dékán a rektornál előterjesztésben kezdeményezheti a Kari Tanács jogszabályt sértő döntésének,
határozatának megsemmisítését. Az előterjesztésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.
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Dékánhelyettesek
11. §
(1) A dékánt munkájában dékánhelyettesek segítik, és helyettesítik őt akadályoztatása esetén.
(2) A dékánhelyetteseket a pályázó teljes munkaidejű egyetemi tanárok és docensek közül a Kari Tanács
véleményének meghallgatása után a kinevezési jogkör gyakorlója nevezi ki. Dékánhelyettesi feladatok ellátására a
dékán a teljes munkaidejű egyetemi adjunktusok közül is adhat megbízást. maximum egy évre egy alkalommal.
(3) A dékánhelyettesek megbízásának idejére nézve a Foglalkoztatási szabályzatban meghatározottak az
irányadóaka három évre szól, és megszakítás nélkül, pályázat útján több alkalommal, újabb három évre is
meghosszabbítható. (Foglalkoztatási szabályzat 14. § 2. bekezdés és 15 § 2. bekezdés)
(4) A gazdasági dékánhelyettes feladata a kari gazdálkodás felügyelete és irányítása, a kar képviselete az egyetem
stratégiai és fejlesztési bizottságaiban, a kar szervezeti és működési rendjének fejlesztése, a karhoz tartozó
intézetek fejlesztési stratégiáinak és költségvetéseinek összehangolása.
(5) Az oktatási dékánhelyettes feladatai: a Karon folyó oktatási tevékenység irányítása, a Kar egységes
oktatásfejlesztési terveinek összehangolása, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott hallgatói ügyek
felügyelete, a Karon végzett tudományos munka összehangolása. Az oktatási dékánhelyettes annak elnökeként
irányítja a kari Tanulmányi Bizottság, az Oktatásfejlesztési Bizottság, valamint a Kreditátviteli Bizottság munkáját.
(6) A nemzetközi dékánhelyettes feladata a Kar nemzetközi kapcsolatainak koordinálása, fejlesztése. A
dékánhelyettes kezdeményezi és koordinálja a külföldi partnerintézmények listájának bővítését, nemzetközi
együttműködési szerződések megkötését. Képviseli a Kart a területén működő egyetemi bizottságokban és egyéb
szervezeti egységeknél, közreműködik oktatói és hallgatói cserék előkészítésében, kialakítja és rendszeresen
felülvizsgálja a külföldi tanulmányok alapján kért kreditbeszámítás feltételeit. A dékánhelyettes vezeti a Kar
Nemzetközi és Minőségügyi Bizottságát és felel a kari minőségügyi irányítás megszervezésért.
A Kari Tanács
12. §
(1) A Kar vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács, amely hatáskörében különösen
a) javaslatot tesz saját működési és szervezeti rendjének meghatározására;
b) intézeti kezdeményezésre javaslatot tesz a Szenátusnak intézeti központ létrehozására, illetve
megszüntetésére, projekt jellegű szervezet létrehozására, illetve megszüntetésére;
c) véleményezi az egyetemi szintű szabályzatok tervezeteit, illetve javaslatot tesz egyetemi szintű
szabályzat alkotására;
d) figyelemmel az egyetemi szintű keretszabályzatra elfogadja azon kari szabályzatokat, amelyek nem
tartoznak a Szenátus hatáskörébe,
e) dönt kari bizottságok létrehozásáról, megválasztja azok tagjait;
f) megválasztja az egyetemi szintű bizottságok kari képviselőit;
g) értékeli a Kar éves tevékenységét, jóváhagyja a Szenátus elé terjesztendő kari beszámolót;
h) elfogadja a Kar költségvetését és zárszámadását;
i) véleményezi az egyetemi – és ezen belül különösen a kari – költségvetési és fejlesztési javaslatokat;
j) véleményezi a jogszabály vagy egyetemi, kari szabályzat által hatáskörébe utalt vezetői pályázatokat;
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k) véleményezi a kari oktatói, kutatói állásokra benyújtott pályázatokat;
l) javaslatot teszi kari címek és kitüntetések alapítására, dönt kari címek és kitüntetések adományozásáról;
m) javaslatot tesz egyetemi kitüntetések, címek alapítására, adományozására;
n) javaslatot tesz szak létesítésére, indítására, illetve megszüntetésére;
o) meghatározza és jóváhagyja az operatív tanterveket;
p) meghatározza és jóváhagyja a tantárgyi programokat, illetve azok tartalmának 25 %-nál nagyobb
módosítását;
q) dönt a Kar oktató munkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos alapvető kérdésekről;
r) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat a hatáskörébe utal;
s) véleményt nyilváníthat minden olyan, a Kar tevékenységével összefüggő kérdésben, amelyben a döntés
a rektor, illetve a Szenátus feladat- és hatáskörébe tartozik.
13. §
(1) A Kari Tanács a rektornál előterjesztésben kezdeményezheti a dékán jogszabályt sértő döntésének,
határozatának megsemmisítését. Az előterjesztésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.
(2) A Kari Tanács a 12. § (1) m) pontban megjelölt hatáskört a dékáni kabinetre, a 12.§ (1) p) pontban megjelölt
hatáskört az illetékes intézeti tanácsokra ruházza át.
14. §
(1) A Kari Tanács üléseinek előterjesztései és határozatai az Egyetem polgárai számára nyilvánosak.
(2) A Kari Tanács határozatait az ülést követően 5 munkanapon belül, jegyzőkönyvét 30 napon belül az az
Adminisztratív Igazgatóságnak elektronikusan meg kell küldeni. A Kari Tanács határozatait a Kar honlapján
ugyancsak 5 munkanapon belül közzé kell tenni.
A Kari Tanács ülése
15. §
(1) A Kari Tanács hatáskörét ülésen gyakorolja, amelyet a dékán szükség szerint, de tanévenként legalább négy
alkalommal – a napirend megjelölésével – hív össze. A Kari Tanácsot a napirend megjelölésével – 15 napon belül –
össze kell hívni rendkívüli ülésre, ha azt a Kari Tanács tagjainak egyharmada írásban kéri, vagy ha a rektor erre a
dékánt felhívja. Az ülések nyilvánosak.
(2) Az elnök zárt ülés rendel el, ha azt bármely tag indítványára a Kari Tanács tagjainak több mint fele megszavazza.
(2) A Kari Tanács ülésére a meghívókat, a javasolt napirendet és az írásos kari előterjesztéseket az ülés előtt 5
nappal, rendkívüli ülés előtt 3 nappal korábban, a SZET-ről jövő anyagokat folyamatos kell megküldeni a Tanács
tagjainak és az ülésre meghívottaknak.
(3) Az írásos előterjesztésnek határozati javaslatot is kell tartalmaznia, amennyiben az előterjesztés a Tanács
határozathozatalát vagy állásfoglalását kívánja. Az előterjesztés előadóját a dékán kéri fel. Az előadó távollétében a
napirendi pontot a dékán terjeszti elő.
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16. §
(1) A Kari Tanács szavazóképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van.
(2) A Kari Tanács titkára köteles folyamatosan ellenőrizni az ülés határozatképességét. Ha a határozatképesség
hiányát állapítja meg, akkor e körülményről tájékoztatja az ülés elnökét. A határozatképtelenné vált ülést be kell
rekeszteni, tekintet nélkül a még hátralévő, határozathozatalt igénylő napirendi pontok tárgyára.
(3) Ha a Kari Tanács ülése határozatképtelenség miatt nem tartható meg, akkor az újabb ülést legalább 3, legfeljebb
15 napon belül kell összehívni.
17. §
(1) A Kari Tanács ülését az elnök vezeti. A Tanács elnöke a dékán, de szükség esetén e feladat ellátására a
dékánhelyettesek bármelyikét felkérheti.
(2) A tanácskozás rendjéről az elnök gondoskodik. Ennek során:











megnyitja az ülést;
tájékoztatja a megjelenteket a kimentésekről;
megállapítja az ülés határozatképességét vagy annak hiányát;
indítványozza az előzetesen kiküldött napirend jóváhagyását, vagy – szükség szerint – annak
módosítását, kiegészítését;
felkéri az előadót a napirend előterjesztésére;
vezeti a vitát;
felhívhatja a hozzászóló figyelmét arra, hogy hozzászólásának tartalma a tárgyalt napirendi ponttól
alapvetően eltér, vagy időtartama az ülés eredményességét veszélyezteti;
elrendeli a határozathozatalt vagy állásfoglalást;
kihirdeti a Tanács határozatát vagy állásfoglalását;
berekeszti az ülést.

(3) Az ülés napirendjét az elnök indítványára a Tanács határozatával hagyja jóvá. A napirendi pontok tárgyalására
általában egymást követően kerül sor, de szorosan összefüggő tárgyú napirendi pontok együtt is tárgyalhatók.
(4) Az elnök döntése alapján a napirenden lévő kérdés természetétől függően a tanácskozás menetében először az
előterjesztéshez kapcsolódó kérdések feltételére kell lehetőséget biztosítani. Kérdezésre az ülés valamennyi
résztvevője jogosult. A kérdésekre az előterjesztés előadója köteles válaszolni. Ha a kérdés olyan információt kíván,
amelynek az előadó nincs birtokában, akkor a válaszadásra a következő tanácsülésig haladékot kérhet és kaphat. A
kérdésekre adott válaszok után, illetve kérdések hiányában az elnök megnyitja a vitát.
(5) A vita során a Tanács tagjai és a meghívottak véleményt nyilváníthatnak, indítványokat és észrevételeket
tehetnek. A hozzászólások alkalmankénti időtartama legfeljebb 5 perc. Az elhangzott hozzászólásokra az előadó a
vita lezárása előtt válaszol. Kiemelkedő fontosságú napirendi pontok tárgyalásakor az elnök döntése alapján
általános és részletes vita is tartható.
(6) Az előterjesztések megvitatása és a határozat meghozatala után kerülhet sor azokra a tájékoztató jellegű
bejelentésekre, amelyek testületi állásfoglalást nem igényelnek.
18. §
(1) A Kari Tanács határozathozatalának rendje a következő:
Az elnök a tanácsülésen kialakult álláspontokat összefoglalja, s a Tanács tagjait felhívja az állásfoglalásra. Az
állásfoglalás szavazással történik. Mindenképpen szavazást kell elrendelni azokban az ügyekben, amelyekben a
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Tanács dönt, javaslatot tesz vagy véleményt nyilvánít, és minden olyan egyéb ügyben, amelyben a Tanács a testületi
állásfoglalást szükségesnek tartja.
(2) A határozathozatal során először az előterjesztéshez fűzött módosító indítványról kell szavazni, majd az
előterjesztés egészéről.
19. §
(1) A Tanács valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik, s azt – a 20. §-ban meghatározott kivétellel –
személyesen, az ülésen adhatja le. A szavazás nyílt, kivéve bármely személyi kérdést, amelyben csak titkos
szavazás folytatható le. A Tanács ülésén a tagok egynegyedének kérésére bármely ügyben elrendelhető titkos
szavazás.
(2) A Tanács az előterjesztett javaslatot akkor fogadja el, ha a jelenlévő tagok több mint fele arra igennel szavaz.
Kizárólag igennel vagy nemmel lehet szavazni a következő ügyekben:






személyi kérdések;
a Kar jogállásának megváltoztatásával kapcsolatos kérdések;
a Kar költségvetésének jóváhagyása, zárszámadás elfogadása;
egyetemi szabályzatok tervezetének véleményezése;
kari szabályzat megalkotása, módosítása, illetőleg jóváhagyása.
Írásbeli szavazás
20. §

(1) A Kari Tanács ülés tartása nélkül is határozhat.
(2) Az ülés tartása nélküli határozat meghozatalának (a továbbiakban: írásbeli szavazás) elrendelése a dékán
kizárólagos hatásköre.
(3) Ha a Kari Tanács bármelyik tagja írásban kéri, írásbeli szavazás helyett a Kari Tanács ülését össze kell hívni a
határozattervezet megtárgyalására.
(4) Az írásbeli szavazás technikai feltételeinek kiírásáról (e-mail cím stb.), a szavazás megszervezéséről és
lebonyolításáról a Kari Tanács titkára gondoskodik.
(5) A Kari Tanács titkára által aláírt és lepecsételt vagy más módon hitelesített szavazólapot e-mailben (szkenelve)
vagy eredeti okiratként levél formában kell eljuttatni a Kari Tanács tagjaihoz. A Kari Tanács titkára gondoskodik a
kézhezvétel, illetőleg annak megkísérlése nyilvántartásáról. Az írásbeli szavazás elrendeléséről a Kari Tanács
szavazásra jogosult tagjait névre szóló e-mailben is értesíti a Kari Tanács titkára. A szavazati jogot a hitelesített
szavazólap felhasználásával lehet gyakorolni. Azt a jogvesztő határidőt, ameddig a szavazati jog gyakorolható, a
szavazólapon fel kell tüntetni. A szavazati jog gyakorlására a szavazólap kézhezvételét követően legalább két
munkanapot biztosítani kell a szavazásra jogosultak számára.
(6) A Kari Tanács titkára valamennyi beérkező szavazólapot ellátja aláírásával és pecsétjével, továbbá feltünteti a
szavazólapon a beérkezés időpontját. A szavazásra biztosított határidő lejártát követő napon a Kari Tanács titkára a
dékán által eseti jelleggel felkért háromtagú szavazatszámláló bizottság részére átadja a beérkezett szavazólapokat.
Az átadással egy időben lezárja azt a listát, amelyen feltünteti, hogy a Kari Tanács tagjai közül név szerint ki
gyakorolta szavazati jogát.
(7) A szavazólapon a határozati javaslat alatt az „egyetértek”, „nem értek egyet”, és „tartózkodom” feliratok
szerepelnek.
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A szavazás a megfelelő szó egyértelmű megjelölésével érvényes.
Érvénytelen az a szavazat, amelyből nem állapítható meg egyértelműen a szavazó szándéka, így különösen, ha a
szavazó több választ jelölt be, vagy egyiket sem jelölte meg, illetve nem állapítható meg a szavazó személye, a
szavazólapot nem írta alá, vagy azt egyértelműen nem a szavazásra jogosult írta alá.
(8) Írásbeli szavazás során a Kari Tanács akkor határozatképes, ha a szavazás időtartama alatt a szavazati joggal
rendelkező tagok több mint fele érvényes szavazólapot ad le a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A
szavazás akkor eredményes, ha a leadott érvényes szavazatok több mint fele (egyszerű többség) egyetért a
határozati javaslattal.
(9) A szavazatszámláló bizottság a szavazólapok átvételét követő 8 órán belül megállapítja az írásbeli szavazás
eredményét. A szavazatszámlálásról, illetőleg a szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvet
vesz fel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a határozattervezetet;
b) a leadott szavazatok számát;
c) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát;
d) a szavazás érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítását;
e) a szavazás eredményét;
f) a jegyzőkönyv mellékleteként, az írásbeli szavazás időpontjában, a szavazásra jogosultak névsorát (a
Kari Tanács tagjainak névsorát).
(10) A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság valamennyi tagja aláírja, majd haladéktalanul megküldi a Kari
Tanács elnökének.
(11) A jegyzőkönyvben megállapított határozatot a Kari Tanács elnöke a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 3
munkanapon belül megküldi a Kari Tanács tagjainak.
(12) A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat és a jegyzőkönyv egy eredeti példányát a határozat
megállapítását követően haladéktalanul átadja a Kari Tanács titkárának. A Kari Tanács titkára a szavazólapokat a
határozatnak a Kari Tanács tagjai részére történt megküldéstől számított 90 napig köteles megőrizni, ezt követően
megsemmisíteni.
(13) A jegyzőkönyvbe a Kari Tanács bármely tagja betekinthet, és a benne foglaltakról a Kari Tanács titkára által
hitelesített másolatot kérhet.
A Kari Tanács összetétele, a tagválasztás rendje
21. §
(1) A Kari Tanács 34 tagból áll ― amennyiben a hallgatói önkormányzat az Nftv. 60. § (1) b) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően nem gyakorolhatja jogait, akkor 25 tagból áll ―, elnöke a dékán.2
(1) A Kari Tanács 34 tagból áll, elnöke a dékán.3
(2) Hivatalból tagja a Kari Tanácsnak: a dékán, a dékánhelyettesek, az intézetigazgatók, az Idegennyelvi Oktató- és
Kutatóközpont Közgáz Campus igazgatója, a Corvinus Nyelvvizsgaközpont igazgatója, a reprezentatív
szakszervezet kari titkára, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke (összesen: 12 13 fő).4
2
3

Módosította: Szenátus SZ-27/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat.
Módosította: Szenátus SZ-27/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat.
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(3) Választás alapján tagjai a Kari Tanácsnak:







az intézetek által delegált 1–1 fő,
a Kar egyetemi tanárai és docensei közül 2 fő,
a Kar adjunktusai, tanársegédei és kutatói közül 2 fő,
a nyelvtanárok közül 2 fő,
1 fő a kari nem oktatói, illetve nem kutatói munkaköröket betöltők közül,
az Nftv. 60. § (1) b) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése esetén legfeljebb 9 hallgató a
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói, illetve a Hallgatói Önkormányzat
képviselői közül (beleértve a PhD-hallgatók képviselőit is).5

(4) A Kari Tanács állandó meghívottjai: a rektor, a rektorhelyettesek, a közalkalmazotti tanács kari képviselője.
(5) A tárgyalt napirendi ponttól függően a Kari Tanács ülésére meg kell hívni a kérdésben érdekelt egyéb szervek
képviselőit.
(6) A dékán a Kari Tanács ülésére az előző két bekezdésben említetteken kívül mást is meghívhat, ha részvételét a
napirendi pont megvitatásában szükségesnek tartja.
(7) A Kari Tanács hivatalból delegált tagjait akadályoztatásuk esetén a – megbízólevél alapján – helyettes
helyettesítheti (szavazati joggal). Az intézetigazgatót – akadályoztatása esetén – az intézetigazgató-helyettes
szavazati joggal helyettesíti.
(8) A választott tag akadályoztatása esetén a póttag teljes felhatalmazással helyettesítheti a vele azonos besorolási
kategóriába tartozó tagot.
(9) A Kari Tanács tagjainak megbízatása 3 évre szól. A tagság – újraválasztás esetén – megújítható.
(10) Nem lehet a Kari Tanács tagja, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, és az a hallgató, aki nem
iratkozott/jelentkezett be.

4
5

Módosította: Szenátus SZ-27/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat.
Módosította: Szenátus SZ-123/2015/2016. (2016. III. 29.) számú határozat.
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A Kari Tanács tagjainak megválasztása
22. §
(1) A Kari Tanács a választások időpontját megelőzően legalább két héttel elnökből és két tagból álló jelölő és
választási bizottságot hoz létre azokból, akik az adott választáson jelöltként nem indulnak. E bizottság feladata:
a) a jelölő értekezlet és a választás napjának kitűzése,
b) javaslattétel a jelöltekre,
c) a jelöltek listáinak összeállítása,
d) a szavazóurna szavazás előtti lezárásának és szavazás utáni felnyitásának jegyzőkönyvi hitelesítése,
e) a szavazó személyek regisztrálása,
f) a szavazatok megszámlálása,
g) a választás eredményének jegyzőkönyvi megállapítása.
(2) A bizottság általában felelős a választás szabályszerűségének biztosításáért.
(3) A jelölő és választási bizottság elnöke a Kar dékáni hirdetőtábláján közzéteszi a Kar jelölésre és választásra
jogosultjainak névsorát és meghívásukat a jelölő értekezletre. A jelölő értekezlet, illetve az annak
határozatképtelensége esetén megtartandó megismételt jelölő értekezlet összehívását és a választás időpontját 8
nappal korábban kell kihirdetni. A jelölő értekezlet és a megismételt jelölő értekezlet között legalább 3 napnak el kell
telnie.
(4) A jelölő értekezlet határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele megjelent. A megismételt
jelölő értekezlet a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az értekezlet a jelöltek jegyzékét jóváhagyja.
Külön jegyzék készül a tanár-docens, illetve az adjunktus-tanársegéd-kutató, a nyelvtanár és az egyéb
közalkalmazott jelöltekről.
(5) A jelölő értekezletet a bizottság elnöke vezeti. A megfelelő jegyzéken azt az oktatót (kutatót), illetve egyéb
közalkalmazottat kell felvenni, akit az értekezleten jelen lévők legalább egyharmada szavazatával támogat. A jelöltek
sorrendjét a megszerzett szavazatok alapján kell megállapítani; eredményét a Kar dékáni hirdetőtábláján közzé kell
tenni.
23. §
(1) A választást a jelölő értekezletet követő 7 nap elteltével és 14 napon belül kell megtartani. A választás titkos, a
szavazatokat erre a célra kijelölt szavazóhelyiségben kell leadni. A választás eredményessége érdekében a
választás idejét több egymást követő napra is meg lehet határozni a választásra vonatkozó valamennyi szabály
betartásával. A szavazatokat tartalmazó urnát legkorábban a választásra kijelölt időszak elteltével szabad felnyitni.
(2) A választás akkor érvényes, ha a választásra jogosultak több mint fele szavazott.
(3) A választás szavazólappal, szavazás a nem támogatott jelöltek nevének kihúzásával történik.
(4) A szavazólapra a legtöbb jelölést kapott jelöltek nevei kerülnek fel, a megválasztható számú tagoknál és
póttagoknál legalább eggyel többen, de maximum kétszer annyian.
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(5) Érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapot áthúzták, vagy abból a ténylegesen leadott szavazat nem állapítható
meg, továbbá ha a meghatározottnál több jelöltre tartalmaz szavazatot.
(6) A testületi tagságot a legtöbb szavazatot szerző jelöltek nyerik el. Azonos szavazatszámot elért jelöltek között a
jelölő jegyzéken megállapított sorrend dönt. A sorrendben legmagasabb szavazatszámot kapott, de nem
megválasztott tagok közül a sorrendiségnek megfelelően kell a póttagokat kiválasztani.
24. §
(1) A Kar Hallgatói Önkormányzat a 21. § (3) pontjában meghatározottak szerint legfeljebb 8 tagot delegálhat a Kari
Tanácsba. Ha a Hallgatói Önkormányzat választásában a hallgatók legfeljebb egynegyede vett részt, a Kari Hallgatói
Önkormányzat csak egy tag delegálására jogosult a Kari Tanácsba. Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat egynél
több tag delegálására jogosult, egy tagot a doktoranduszhallgatók delegálhatnak.
(2) A Kari Tanács hallgató tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat a saját szervezeti és működési szabályai szerint
választja.
Az Intézetek delegáltjainak megválasztása
25. §
(1) Az Intézet Kari Tanácsba delegált tagját az Intézeti Tanács választja meg titkos szavazással. A szavazás során
csak igennel és nemmel lehet szavazni. Megbízást az a jelölt kap, akit az Intézeti Tanács tagjainak 50 %-a + 1 fő
támogat.
(2) A delegált tagot póttag helyettesítheti. Póttag az lehet, aki a sorrendben a megválasztott tag után a legtöbb
szavazatot kapta.
(3) A jelölés és választás során törekedni kell arra, hogy a Kari Tanácsban reprezentálódjék az Intézet szakmai
profilja, a szakkoordinátorokat – lehetőség szerint – ajánlatos előnyben részesíteni.
26. §
(1) A Kari Tanács működésével kapcsolatos igazgatási, ügyviteli és titkársági feladatokat a Kari Tanács titkára látja
el, aki a Kari Tanács üléseiről jegyzőkönyvet vezet, valamint közreműködik az ülések előkészítésében, a határozatok
szerkesztésében és végrehajtásában.
(2) A Kari Tanács titkára a Dékáni Hivatal vezetője, tevékenységét a dékán és a Kari Tanács útmutatásainak
megfelelően végzi.
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Dékáni Kabinet
27. §
(1) A Dékáni Kabinet a dékán véleményező és tanácsadó testülete. Tagjai: a dékánhelyettesek, a Dékáni Hivatal
vezetője, az intézetigazgatók, valamint a Corvinus IOK Közgáz Campus és a Corvinus Nyelvvizsgaközpont
igazgatói.
(2) A Dékáni Kabinet titkára a Kar Dékáni Hivatalának vezetője.
(3) A Kabinet döntés-előkészítő és tanácsadó szerepet tölt be mindazokban a kérdésekben, amelyeket az ESZMR
és jelen szabályzat a dékán hatáskörébe utal. A Dékáni Kabinet feladatai között megkülönböztetett figyelmet fordít:
a) a Kar oktatási programjai minőségügyi kérdéseinek figyelemmel kísérésére,
b) a Kar humánpolitikai elveinek és döntéseinek véleményezésére,
c) a kari, tanszéki és egyéni oktatói teljesítmények értékelésére,
d) kitüntetési javaslatok előkészítésére,
e) a Kari Tanács anyagainak, napirendjének, munkatervének előkészítésére,
f) a kari bizottságok beszámoltatására,
g) a kari szintű képzési, kutatási, gazdasági és igazgatási intézkedések kezdeményezésére, koordinálására,
végrehajtására,
h) a kari fejlesztések, beruházások kezdeményezésére.
(4) A Dékáni Kabinetet a dékán hívja össze, üléseit a dékán vezeti.

Kari szintű bizottságok
28. §
Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)
(1) A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon eljáró testület a Kari Tanulmányi Bizottság. A KTB-ben 50
%-os hallgatói részvételt kell biztosítani szavazati joggal.
(2) A KTB 4 főből áll. A KTB-nek hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős oktatási dékánhelyettes, aki egyben a
KTB elnöke. A KTB másik oktató tagját a Kari Tanács választja 3 évre. A KTB hallgató tagjait a Kari Hallgatói
Önkormányzat delegálja minden tanévben.
(3) A KTB saját ügyrendje szerint működik, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. Az ügyrend rendelkezik különösen a
KTB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről, a hatáskörök átruházásának módjáról.
(4) Szavazategyenlőség esetén az oktatási dékánhelyettes szavazata dönt.
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29. §
Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB)
(1) A tantárgyi ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálatára, valamint a tantárgyak befogadására KKB működik.
(2) A KKB a Kar intézeteit képviselő egy-egy oktató tagból áll. A KKB-nak tagja és egyben elnöke az oktatási
ügyekért felelős dékánhelyettes. A KKB további három oktató tagját a Kari Tanács választja 3 évre. A KKB üléseire a
kari Hallgatói Önkormányzat képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni.
(3) A KKB saját ügyrendje szerint működik, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. Az ügyrend rendelkezik különösen a
KKB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről, a hatáskörök átruházásának módjáról.
30. §
Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Bizottság
(1) A fegyelmi jogkört első fokon a kari fegyelmi bizottság gyakorolja.
(2) A Kari Tanács 5 oktatóból álló fegyelmi testületet választ 3 éves időtartamra. Az esetenként eljáró fegyelmi
bizottság elnökét és oktató tagját a Kar dékánja kéri fel a Kari Tanács által választott 5 tagú állandó fegyelmi
testületből.
(3) Az első fokon eljáró bizottság egy elnökből és két tagból áll, amely tagokból az egyik a kari Hallgatói
Önkormányzat szavazati jogú képviselője.
(4) A fegyelmi bizottság hallgatói tagját a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke jelöli ki.
(5) A felkérésnek és kijelölésnek mindenkor írásban kell történnie.
31. §
Minőségügyi Bizottság
(1) A Karon folyó oktatás és kutatás minőségügyi irányítását a Minőségügyi Bizottság koordinálja.
(2) A kari Minőségügyi Bizottság az intézetek, a Corvinus IOK Közgáz Campus és a kari Hallgatói Önkormányzat
egy-egy képviselőjéből áll. A Minőségügyi Bizottságnak tagja és egyben elnöke a nemzetközi dékánhelyettes. A
Bizottság további négy oktató tagját a Kari Tanács választja 3 évre. A kari Hallgatói Önkormányzatot delegált
hallgató képviseli.
(3) A Minőségügyi Bizottság együttműködik az Egyetemi Minőségügyi és Koordinációs Bizottsággal, közreműködik a
hallgatói véleményezések és az oktatói önértékelések lebonyolításában és feldolgozásában, s az egyéb
minőségügyi kérdőívek összeállításában és lekérdezésében. Évente egyszer feldolgozza a Karra vonatkozó
eredményeket, s elkészíti javaslatait is tartalmazó összefoglaló beszámolóját. A Kari Tanács megvitatja a
beszámolót és dönt az elfogadásáról.
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32. §
Nemzetközi Bizottság
(1) A Nemzetközi Bizottság elnöke a nemzetközi dékánhelyettes, tagjai az intézeti delegáltak, illetve egy fő a
Hallgatói Önkormányzat részéről.
(2) A Nemzetközi Bizottság hatásköre a kari szintű hallgatói csereprogramokkal kapcsolatos pályázati tevékenység
koordinálása, illetve lebonyolítása. A Nemzetközi Bizottság minden évben a kari kvóták függvényében dönt a kiutazó
hallgatók névsoráról.
33. §
Oktatásfejlesztési Bizottság
(1) Az Oktatásfejlesztési Bizottság koordinálja a kari oktatási és oktatásfejlesztési stratégia kialakítását.
(2) Az Oktatásfejlesztési Bizottság tagjai az oktatási dékánhelyettes, 1-1 fő intézeti delegált és 1 hallgatói képviselő.
Az Oktatásfejlesztési Bizottság elnöke az oktatási dékánhelyettes.
(3) Üléseit eseti jelleggel tartja.
34. §
Pályázati Koordinációs Bizottság
(1) A Pályázati Koordinációs Bizottság koordinálja a karon folyó pályázati tevékenységet, a pályázati források
szakmai szempontoknak megfelelő bevonását, és kialakítja az intézetek közötti együttműködés kereteit.
(2) A Pályázati Koordinációs Bizottság elnöke a gazdasági dékánhelyettes, tagjai 1-1 fő intézeti delegált és 1
hallgatói képviselő. A bizottság elnökének munkáját szükség esetén titkár segíti.
(3) Üléseit eseti jelleggel tartja.
35. §
Kutatásetikai Bizottság
(1) A Kutatásetikai Bizottság a Karon folyó és a Karhoz kötődő tevékenységhez szükséges kutatásetikai
kérdésekben nyilvánít véleményt.
(2) A Kutatásetikai Bizottság 1-1 fő intézeti delegáltból állt. Elnökét saját tagjaiból szavazással választja meg.
(3) Üléseit eseti jelleggel tartja.
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III. A KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI
Oktatási és kutatási szervezeti egységek
36. §
A Kar az alapfeladatok ellátását végző szervezeti egységekre (intézet, Corvinus IOK Közgáz Campus, Corvinus
Nyelvvizsgaközpont) és egyéb szervezeti egységekre tagozódik. A Kar képzési tevékenysége, tudományos
kutatómunkája intézeti keretek között folyik. Az egyes intézetek felsorolását és központok aktuális listáját a jelen
szabályzat 1. sz. számú függeléke és a kari honlap rögzíti.
Az intézet
37. §6
(1) Az intézet a Kar önálló szervezeti egysége, amely az oktatás és a kutatás hatékony összehangolása érdekében
létesül. Az intézet azonos vagy hasonló tudományterületekhez tartozó, a képzés és a tudományos kutatómunka
meghatározott feladatainak megvalósítására létrehozott, egységes irányítással működő, együttes gazdálkodást
folytató szervezeti egység. Az intézetet igazgatásilag és gazdaságilag – a Kari Tanács egyetértésével létrehozott –
nem önálló központok (továbbiakban intézeti központok) és kutatóközpontok alkotják. A központ minimum 5
oktatóból álló önálló egység.
(2) Az intézet olyan oktatási és kutatási szervezeti egység, amely alapkézési-, mesterképzési szak vagy doktori
program gondozásáért felelős és minimum 10 oktatóból áll.

(3) Intézeti szinten történik az oktatási, kutatási és oktatásszervezési feladatok meghatározása, ezen tevékenységek
intézeti központok közötti megosztása, az alkalmazottak egyenletes és arányos terhelésének a biztosítása.
Ugyancsak az intézet hatás- és felelősségi körébe tartozik a hozzárendelt szak, illetve specializáció vezetői (irányítói,
koordinálói) feladatainak ellátása.
(4) Az intézet képzési, továbbképzési tevékenységét, tudományos kutatómunkáját, valamint egyéb feladatait intézeti
szinten működő adminisztráció, irattár, könyvtár, számítástechnikai (és más) laboratórium, kiszolgáló és előkészítő
egység (oktatási infrastruktúra) segíti.
(5) Az intézetek az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata és a Kar által meghatározott keretek között önálló
gazdálkodást folytatnak a dékán felügyelet mellett (lásd kari Gazdálkodási eljárási rend). Az intézet biztosítja a
gazdasági és igazgatási önállósággal nem rendelkező központok együttes gazdálkodását, pénzügyi kereteinek
felosztását és felhasználását. A gazdálkodás adatainak egyetemi nyilvántartása intézeti szinten, önálló intézeti
témaszámon történik. A létszám- és bérgazdálkodás, valamint a nem oktató közalkalmazottak intézethez, illetve az
oktatók-kutatók intézeti központokhoz történt szervezeti hozzárendelése következtében a létszám- és béradatok
intézet és intézeti központok szerinti tagolásban is nyilvántartásra kerülnek (létszám, bér, szabadság, hiányzás stb.
adatok).
(6) Az intézetigazgatói pályázatok véleményezése intézeti szinten történik. Az intézet munkatársai titkos szavazással
nyilvánítanak véleményt a következők szerint: az intézet valamennyi fő- és részmunkaidőben alkalmazott oktatóikutatói, valamint nem oktató közalkalmazottai.
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(6) Az intézetek 3 évente beszámolnak az intézet munkájáról a Kari Tanács előtt. Az aktuális tanévben
beszámolásra esedékes intézetek listáját a Kari Tanács az előző tanév utolsó ülésén hagyja jóvá.
(7) Az intézet felelős vezetője az intézet igazgatója, aki lehet egyúttal az intézethez tartozó valamely központ
vezetője is.
Az intézetigazgató
38. §
(1) Az intézetigazgató
a) gondoskodik a szakok, specializációk, az alaptárgyak tananyagainak karbantartásáról, illetve az
alapképzési és mesterszakok tartalmának kialakításáról és szükség szerinti fejlesztéséről, összehangolja
a tananyagfejlesztéseket és oktatás-módszertani korszerűsítéseket,
b) dönt az intézeti közös infrastruktúra felhasználásáról,
c) a dékán egyetértésével felkéri az intézeti központok irányítóit,
d) rendelkezik az intézetre jutó költségvetési források felhasználásáról, a központok közötti felosztásáról (az
Intézeti Tanács tagjai véleményét előzetesen kikérve, javaslatait mérlegelve),
e) részt vesz a Dékáni Kabinet munkájában,
f) az egyetemi és kari stratégiákhoz igazodóan intézeti közép- és rövid távú cselekvési programokat készít
és gondoskodik a programok végrehajtásáról, összehangolja az intézeti kutatási projekteket,
g) az intézet keretei között gondoskodik a Kar és a Szenátus határozatainak végrehajtásáról,
h) érvényre juttatja a foglalkoztatási szabályzatban (58. §-59. §) előírt kötelező terhelésre és intézményi
átlagra vonatkozó előírásokat,
i) gondoskodik a kutatóközpontok tudományos kutatási pályázatainak és kutató tevékenységének
összehangolásáról, a több egységre kiterjedő kutatások szervezéséről, a tudományos intézetekkel és
más külső, nemzetközi partnerekkel való együttműködésről,
j) javaslatot tesz a dékánnak, illetve a Kari Tanácsnak az intézet szervezeti felépítésére, szükség esetén
kezdeményezi az intézeti szervezet módosítását,
k) biztosítja az oktatók és a kutatók kutatói szabadságát,
l) gondoskodik az intézeti oktatók és egyéb alkalmazottak munkaköri leírásának rendszeres
felülvizsgálatáról és frissítéséről
m) ellátja a jogszabályokban, a szabályzatokban és a dékáni rendelkezésekben az intézetvezető részére
megállapított feladatokat,
n) gyakorolja mindazokat az egyéb jogokat, amelyeket egyetemi vagy kari szabályzatok az intézeti
igazgatókra ruháznak.
(2) Az igazgató az intézet képviseletét – ha ezt más egyetemi vagy kari szabályzat nem tiltja – esetenként
átruházhatja az Intézeti Tanács valamelyik tagjára.
(3) Az intézetigazgatói kinevezés pályázat alapján történik. A pályázat véleményezésére a dékán véleményező
bizottságot hoz létre, amely meghallgatja a jelölteket. A véleményező bizottság az intézethez tartozó oktatói
értekezlet állásfoglalását (az oktatói értekezlet titkos szavazással kinyilvánított véleményét) köteles kikérni és
véleményéhez csatolni. Az igazgatót a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg a Kari Tanács állásfoglalását
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figyelembe véve. Megbízásának idejére nézve a Foglalkoztatási szabályzatban meghatározottak az irányadóak.A
megbízás időtartama: 3 év.
(4) Az intézetigazgató munkáját intézetigazgató-helyettes segíti.
a) Az intézetigazgató-helyettes személyére az intézet oktatói közül az intézetigazgató tesz javaslatot az
Intézeti Tanácsnak, amely titkos szavazással dönt a javaslatról. Az intézetigazgató-helyettes megbízása
53 évre szól, és többször megújítható.
b) Az intézetigazgató-helyettest a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg.
c) Az intézetigazgató-helyettes feladatát és hatáskörét az intézetigazgató javaslata alapján az Intézeti
Tanács hagyja jóvá; mindezt személyi munkaköri leírásban kell rögzíteni.
d) Az intézetigazgató-helyettes a vonatkozó egyetemi szabályozás vagy utasítás szerint az intézetigazgatót
– akadályoztatása esetén – helyettesíti, és – és képviseli az intézetet.
Az Intézeti Tanács
39. §
(1) Az igazgatót munkájában az Intézeti Tanács segíti. Az Intézeti Tanács tagjai az intézetigazgató-helyettes, az
intézeti központok vezetői, a szakkoordinátorok és a Hallgatói Önkormányzat által delegált
1–1 fő (a hagyományos képzés szakjainak megfelelően, valamint a BA és MA képzés szakjainak megfelelően),
valamint az intézet doktori iskolájának PhD-hallgatók által választott képviselője.
(2) Az Intézeti Tanács az intézetigazgató tanácsadó testülete, amely véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben,
amelyben az intézetigazgatónak döntési, véleményezési vagy javaslattételi hatásköre van.
Az intézethez tartozó szervezeti egységek
40. §
(1) Az intézet szervezeti alapegysége a központ, amely meghatározott tudományterületet, illetve szakterületet művel,
és az intézeten belül viszonylagos önállósággal rendelkezik. Az oktatási szervezeti egységek személyi állományát az
Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló – a képzési igényeknek megfelelő összetételű – oktatók, kutatók, más
alkalmazottak, valamint a doktori képzésben részt vevő hallgatók és demonstrátorok együttese alkotja. Munkájukat a
központ irányításával megbízott oktató hangolja össze.
(2) A koordinátori feladatokat ellátó központvezetőt a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg határozott időre (max. 3
évre).
(3) Az intézetek keretei között akadémiai vagy más kutatóintézettel, illetve minisztériummal együttműködve
kutatóközpont működhet, mely esetben a működéshez szükséges személyi, dologi és működési költségeket az
együttműködő partner biztosítja.
(4) Az intézet keretében nagyobb és hosszan tartó projekt jellegű kutatások megvalósítása érdekében az igazgató –
az Intézeti Tanács egyetértésével – kezdeményezheti kutatóközpont létrehozását. A kutatóközpont koordinációs
feladatokat ellátó virtuális szervezetként működik, feladatkörét, finanszírozási forrásait az Intézeti Tanács és a Kari
Tanács hagyja jóvá. A kutatóközpont irányítóját a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg. A kutatóközpont
tevékenységét saját bevételeiből finanszírozza.
A szakfelelős és a szakkoordinátor
41. §
(1) A Karon meghirdetett minden szaknak szakfelelőse van.
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a) A szakfelelős a szak működtetésének irányítója. Feladatainak részletes leírását ld. az ESZMR 57. §ában, illetve a Minőségügyi kézikönyv 4.3.1. szakaszában.
b) A szakfelelős személyéről – a Kari Tanács javaslata alapján – a Szenátus dönt. A javaslattétel során
figyelembe kell venni az Oktatási Hivatal és az Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
szakfelelősökre vonatkozó előírásait, javaslatait.
c) A szakfelelős tevékenységét a dékán felügyeli.
d) A szakfelelőst a szakfejlesztési bizottság és a szakkoordinátor segíti munkájában. Intézetenként egy
bizottság és szakonként egy szakkoordinátor dolgozik.
(2) A szakkoordinátor a szakfelelős mellett operatív feladatokat végez.
a) A szakkoordinátor feladatait a Minőségügyi kézikönyv 4.3. pontja tartalmazza.
b) A szakkoordinátort a szakfelelős a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg, munkáját a szakfelelős
irányítja.
A szakfejlesztési bizottság
42. §7
(1) A szakfejlesztési bizottság feladata az intézet szakjai megvalósulásának nyomon követése és működésének
véleményezése. Feladatának részletes leírását a Minőségügyi kézikönyv 4.3.4. szakasza tartalmazza.
(2) A bizottság elnökét a dékán jelöli ki.
(3) A bizottság tagjai a következők: elnök, szakfelelősök, szakkoordinátorok, az adott szakok minden évfolyamáról
egy-egy hallgató, a HÖK egy képviselője, a szakokon oktatók egy-egy képviselője, bizottságonként egy esetileg
meghívott külsős szakértő.
(4) A tagokat tanévenként az első Kari Tanácson kell megszavazni. A hallgatói tagok névsorát
évfolyamonkénti elektronikus szavazással kell összeállítani a Kari Tanács adott tanévbeli első ülésének
időpontja előtt legkésőbb egy héttel. Ezt a szavazást a kari HÖK irányításával, annak a szavazásra vonatkozó
saját ügyrendje szerint kell lebonyolítani. Az oktatói tagokat az intézetvezető, a HÖK képviselőjét a HÖK
delegálja, a szakértői tagot pedig a szakfelelős javasolja.
(5) A bizottság évenként egy rendes üléssel működik, valamint szükség esetén összehívott üléseket tart. Az éves
rendes ülésen az esedékes éves jelentés(eke)t meg kell tárgyalni.
(6) A szak éves beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni a szakgazda kar oktatási dékánhelyettesét is.
(7) A bizottság ügyrendjét a szakfelelős dolgozza ki, s azt a Kari Tanács elé kell terjeszteni.
A specializációfelelős
43. §
(1) A specializáció működtetésének irányítója a specializációfelelős.
(2) A specializációfelelőst a Kari Tanács a szakfelelős javaslatára – az intézetvezető egyetértése mellett – négy évre
választja a Kar főállású egyetemi tanárai és docensei közül.
(3) A specializációfelelős a munkáját a szakfelelőssel és a szakkoordinátorral együttműködve, a szakfelelős
felügyelete alatt végzi.
7
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A tantárgyfelelős
44. §
(1) Az egyes tantárgyak kidolgozása, karbantartása és oktatása (illetve annak megszervezése) a tantárgyfelelős
feladata.
(2) A tantárgyfelelőst a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg, munkáját az intézetigazgató felügyeli.
Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Közgáz Campus (Corvinus IOK Közgáz Campus)

45. §
(1) A Corvinus IOK Közgáz Campus a Gazdálkodástudományi, a Közgazdaságtudományi és a
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon folyó idegen nyelvi képzés feladatainak végzésére
alakított, önállóan működő szervezeti egység.8
(2) A Corvinus IOK Közgáz Campus jogállása megegyezik a tanszék jogállásával, a Kar által meghatározott keretek
között közös gazdálkodási egységet alkot a Corvinus Nyelvvizsgaközponttal.
(3) A Corvinus IOK Közgáz Campus felelős vezetője a Corvinus IOK igazgatója, akinek munkáját igazgatóhelyettes
segíti.
Corvinus IOK Közgáz Campus értekezlet
46. §
A Corvinus IOK Közgáz Campus értekezlet feladatkörére az egyetemi SZMR III.2.5. Tanszék 53. §-ban foglaltakat
értelemszerűen kell alkalmazni.
Corvinus Nyelvvizsgaközpont
47. §
(1) A Corvinus Nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgák szervezésére alakított önállóan működő szervezeti egység.
(2) A Corvinus Nyelvvizsgaközpont a Kar által meghatározott keretek között közös gazdálkodási egységet alkot a
Corvinus IOK Pesti Közgáz Campusszal.
(3) A Corvinus Nyelvvizsgaközpont vezetését az igazgató látja el, akit e feladat ellátásával a kinevezési jogkör
gyakorlója bíz meg. A megbízás több alkalommal is meghosszabbítható.
(4) A Corvinus Nyelvvizsgaközpont igazgatójának munkáját igazgatóhelyettes segíti, akit az igazgató javaslata
alapján a kinevezési jogkör gyakorlója bíz meg - megbízásának idejére nézve a Foglalkoztatási szabályzatban
meghatározottak az irányadóak3 évre.
(5) A Corvinus Nyelvvizsgaközpont működésmódját a Kari Tanács által jóváhagyott saját szervezeti és működési
szabályzata rögzíti.
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Dékáni Hivatal
48. §
(1) A dékán mellett a kari igazgatási, ügyviteli, gazdálkodási, tanulmányi és szervezési feladatok ellátására Dékáni
Hivatal működik. A Dékáni Hivatal munkáját a dékánnak közvetlenül alárendelt hivatalvezető irányítja.
(2) A dékáni hivatalvezetőt a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg megbízásának idejére nézve a Foglalkoztatási
szabályzatban meghatározottak az irányadóak3 évre. A hivatalvezetőnek munkairányítói jogkörrel ellenőrzési,
utasítási, véleményezési, javaslattételi és képviseleti jogköre van a Hivatal hatáskörébe tartozó tevékenységek
területén.9
(3) A Dékáni Hivatalon belül működik a Dékáni Titkárság, a Tanulmányi Osztály és a Nemzetközi Programok
Iroda.10
(4) A Dékáni Hivatal szervezetét és ügyrendjét a dékán javaslatára a Kari Tanács hagyja jóvá.
IV. KARI HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET
49. §
(1) A Kar Hallgatói Önkormányzata a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban:
EHÖK) részeként működik. A Hallgatói Önkormányzat hatáskörét, jogait az Egyetemi Szervezeti és Működési
rend 72.-74. §-ai tartalmazzák.
(2) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Hallgatói Önkormányzat működésére vonatkozó
általános szabályokat a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Hallgatói Önkormányzatának
szervezeti és működési rendje tartalmazza. 11
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
50. §
(1)

Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. július 13-i ülésén fogadta el.

(2)

Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

(3)

Jelen szabályzat hatálybalépésével hatályát veszíti a tárgykörben kiadott korábbi szabályozás.

(4)

A Kari Tanács összetételét e szabályzatnak megfelelően a következő választási eljárásban kell átalakítani.

(5)

Jelen szabályzat mellékleteit a Kari Tanács határozza meg és fogadja el.
Dr. Lánczi András
rektor

Dr. Pavlik Lívia
kancellár

Módosította: Szenátus SZ-27/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat.
Beiktatta: Szenátus SZ-27/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat.
11 Módosította: Szenátus SZ-123/2015/2016. (2016. III. 29.) számú határozat.
9
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Szenátus – 2018. február 27.
A kiadmány hiteléül:
Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
a Szenátus titkára
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