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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának  

43/2021. (2021. július 6-i) sz. KT határozata 

az Általános Orvostudományi Kar székhelyen kívüli, hamburgi képzési helyén (ACH) oktatók 

kinevezési eljárásrendjéről egyetemi oktatói és/vagy tudományos pozíciók betöltésére 

 

Preambulum 

 

A SE  Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsa a SE és az Asklepios között 2007. december 17-én 

létrejött együttműködési megállapodásban foglalt felhatalmazás alapján – a megállapodás 5. § 5.1 és 

5.2 pontja, 7. § 7.6. (v) és 7.7. pontja, továbbá 8. § 8.1. és 8.3 pontja, 8.4 pontja szerint – az ACH-n 

oktatók kinevezési eljárásrendjét egyetemi oktatói és/vagy tudományos pozíciók betöltésére a SE a 

Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és Működési Rend – I.1. RÉSZ 3.§ (17) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőképpen határozza meg:  

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja az ACH-n oktatók kari kinevezési eljárásrendjének rögzítése egyetemi oktatói 

és/vagy tudományos vezetői pozíciók betöltésére.  

2. A Szabályzat hatálya 

A szabályzat tárgyi hatálya: kari-szakmai véleményezési eljárás rendjének meghatározása a fent 

hivatkozott szerződés 8.3. pontjában foglaltak figyelembe vételével. 

A szabályzat személyi hatálya a jelöltre és a bírálati eljárásban résztvevő személyekre és testületekre 

terjed ki.  

 

II. Részletes rendelkezések  

 

1. Felterjesztés 

A tantárgyfelelősök esetében a felterjesztés rendje 

a. A Campusrat által az ACH tantárgyfelelős személyére tett javaslatról az ACH dékáni biztosa 

írásban értesíti az NHKK (Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja) mindenkori vezetőjét 

és kezdeményezi az előzetes véleményezési eljárás megindítását. 
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b. Az eljárás koordinálása a NHKK feladata. 

 

c. Az eljárás megindításának határideje: 

- az őszi szemeszterben október 10. 

- a tavaszi szemeszterben március 20. 

 

d. Az NHKK vezetője az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül tájékoztatja az ÁOK 

mindenkori dékánját. 

 

Tanszéki Csoportok (Lehrstuhlbereich) vezetői esetében a felterjesztés rendje 

e. az ACH dékáni biztosa/oktatási helyettese írásbeli kérvényt nyújt be az NHKK vezetője részére 

részletes indoklással és részletes szakmai CV-vel igazolja a tanszéki csoportvezető-jelölt 

alkalmasságát (oktatás, kutatás, tudományszervezés, stb.) 

f. Az NHKK vezetője a kérelem beérkezéséről 3 munkanapon belül értesíti a dékánt, aki 

gondoskodik a 2. pont szerinti elővéleményező ad hoc bizottság létrehozásáról. 

g. A jelölés előfeltétele a tantárgyfelelősi pozíció vagy annak jövőbeni betöltése. 

h. Az eljárás koordinálása a NHKK feladata. 

i. Az eljárás megindításának határideje: 

- az őszi szemeszterben október 10. 

- a tavaszi szemeszterben március 20. 

 

Egyéb esetekben a felterjesztés rendje: valamennyi egyéb személyi kérdés esetében a felterjesztés 

rendje megegyezik a Tanszéki Csoportok vezetőinek felterjesztési rendjével. 

 

2. Elővéleményezés 

A tantárgyfelelősök esetében az elővéleményezés rendje 

a. Az NHKK vezetője előzetes véleményezés céljából 3 munkanapon belül, elektronikus úton 

megküldi az anyagokat 

 

- az adott tantárgyat oktató szervezeti egység vezetőjének és  

- az idegennyelvű klinikai oktatás rektori biztosának, 

akik véleményüket 5 munkanapon belül megküldik az NHKK vezetőjének. Az NHKK vezetője 

a beérkezett véleményeket összesíti és tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a kar 

dékánjának. 
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b. A dékán által jóváhagyott elutasító vélemény esetén az NHKK vezetője értesíti az ACH dékáni 

biztosát, és az eljárás újra kezdődik. Elutasító véleménynek minősül, amennyiben a 

véleményezésre jogosultak közül legalább egy fő a személyi javaslatot nem támogatja. 

Támogató vélemény esetén a dékán (a tárgyat meghirdető szervezeti egység vezetőivel 

egyeztetve) felkéri az NHKK vezetőjét a véleményezési eljárás lefolytatására. 

 

Tanszéki Csoportok (Lehrstuhlbereich) vezetői esetében az elővéleményezés rendje 

a. Az NHKK vezetője előzetes véleményezés céljából 3 munkanapon belül, elektronikus úton 

megküldi az anyagokat a dékán által létrehozott ad hoc bizottságnak, mely utóbbi négy héten 

belül véleményt nyilvánít a tanszéki csoportvezető-jelölt személyi alkalmasságáról. 

b. Az ad hoc bizottság tagjai legalább: 

- az NHKK vezetője;  

- az ACH rektori biztosa; 

- az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője;   

- a Tudományos Tanács egy tagja; 

- egy, a tudományos rektorhelyettes által kiküldött oktató/kutató. Az ad hoc bizottság maga 

dönt eljárásának rendjéről azzal, hogy az általános összeférhetetlenségi elveket és 

szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell. 

c. Az NHKK vezetője a beérkezett véleményeket összesíti és tájékoztatásul 3 munkanapon belül 

megküldi a kar dékánjának.  

d. A dékán által jóváhagyott elutasító vélemény esetén az NHKK vezetője értesíti az ACH dékáni 

biztosát, és az eljárás újra kezdődik. Elutasító véleménynek minősül, amennyiben a 

véleményezésre jogosultak közül legalább egy fő a javaslatot nem támogatja. 

e. Támogató vélemény esetén a dékán (a tárgyat meghirdető szervezeti egység vezetőivel 

egyeztetve) felkéri az NHKK vezetőjét a véleményezési eljárás lefolytatására. 

 

3. Véleményezési eljárás 

a) Bemutatkozó előadás  

Az NHKK vezetője az adott tantárgyat meghirdető szervezeti egység vezetőjén keresztül felkéri a 

jelöltet legkésőbb 6 héten belül megtartandó, 45 perces, tanrendbe illeszkedő német nyelvű tantermi 

előadásra, továbbá az adott szervezeti egységben tartandó, maximum 20 perces német nyelvű 

tudományos beszámolóra.  

 

A szervezeti egység vezetője gondoskodik az érintettek (jelölt, ÁOK dékán, NHKK vezető, ACH 

rektori és dékáni biztos, idegennyelvű klinikai oktatás rektori biztosa, szervezeti egység munkatársai, 

hallgatók, stb.) meghívásáról. 
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b) Bírálati folyamat 

A tantermi előadást és a beszámolót meghallgatja és értékeli a Bíráló Bizottság, melynek tagjai:  

Elnök 

- NHKK mindenkori vezetője 

Tagok 

- az adott tantárgyat meghirdető szervezeti egység vezetője (akadályoztatása esetén az általa 

kijelölt, német nyelvű képzésért felelős oktató) 

- az idegennyelvű klinikai oktatás rektori biztosa 

- Oktatási Bizottság által delegált egy tag 

A bizottság határozatképes, ha az előadáson, valamint a tudományos beszámolón legalább az elnök 

és 2 tag jelen van. 

A Bíráló Bizottság a benyújtott pályázati anyag, a jelölt bemutatkozó előadása és tudományos 

beszámolója alapján, szakmai szempontok figyelembevételével titkos szavazással alakítja ki 

véleményét. A Bíráló Bizottság elnöke a bizottság véleményét 3 munkanapon belül megküldi a kar 

dékánjának. 

Elutasító bizottsági vélemény esetén az eljárás újra kezdődik, erről a kar dékánja 3 munkanapon belül 

tájékoztatja a NHKK vezetőjét, aki 3 munkanapon belül a döntésről értesíti az ACH dékáni biztosát. 

 

c) Az ÁOK Kari Tanács az ACH tantárgyfelelős személyéről valamint a tanszéki csoport 

létrehozásáról, valamint vezető-jelöltjéről véleményt nyilvánít. 

 

A kar dékánja a Kari Tanácsülést követően 3 munkanapon belül tájékoztatja az NHKK vezetőjét, aki 

köteles erről 3 munkanapon belül értesíteni  

- az ACH dékáni biztosát, 

- az ACH rektori biztosát 

- és az idegennyelvű klinikai oktatás rektori biztosát. 

Jelen eljárásrend 2021. július 7-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell. 

 

Budapest, 2021. július 20. 

 

 

 

Prof. Dr. Kellermayer Miklós sk. 

dékán 
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Értelmező rendelkezések 

 

Campusrat: "Campustanács", mely egyetemünk hamburgi campusán működik.  

ACH dékáni biztos: Az ÁOK mindenkori dékánját az ACH-n képviselő személy, aki egyben valamely 

tantárgy tantárgyfelelőse is. A dékán nevezi ki. A curriculum által meghatározott oktatás minőségi 

színvonalának biztosításáért felelős. Közvetlen felettese a dékán.  A Campusrat elnöklő tagja. 

ACH rektori biztos: A mindenkori rektort az ACH-n képviselő személy, a rektor nevezi ki.   A 

Campurat szavazati joggal rendelkező tagja. Felelős a rektori, valamint szenátusi döntések 

végrehajtásáért. Felügyeli az ACH egészének működését, tartja és koordinálja a kapcsolatot az Egyetem 

felső vezetése és az ACH  között. Közvetlen felettese a rektor. 

Idegennyelvű klinikai oktatás rektori biztosa: Rektor útmutatása szerint feladata a Semmelweis 

Egyetem idegennyelvű klinikai oktatásában célfeladatok ellátása, együttműködésben az NHKK 

vezetőjével. 

 


