PTE Általános Orvostudományi Kar

9/2019. (05.24.) számú dékáni utasítás
Vendégprofesszori oktatási–kutatási együttműködés támogatásáról

Preambulum
A program célja az Általános Orvostudományi Karhoz (továbbiakban: PTE ÁOK vagy Kar) és
/vagy a Klinikai Központhoz (továbbiakban KK) kötődő, nemzetközileg kimagasló
teljesítményű oktatók/kutatók külföldről történő meghívása, illetve közös oktatási–kutatási
együttműködésre irányuló szándékuk támogatása. Jelen utasítás a vendégprofesszori cím
odaítélésének feltételeit és a program támogatási kereteit szabályozza az ÁOK SZMSZ 4/A. §a szerint kapott felhatalmazás alapján.

1. § Az utasítás személyi hatálya
(1) Az utasítás nemzetközileg elismert, magas szintű oktatási–kutatási tevékenységet folytató
vendégprofesszorok meghívására terjed ki.
(2) A vendégprofesszor tudományos fokozattal rendelkező – a PTE-vel közalkalmazotti
jogviszonyban nem álló – oktató/kutató vagy nagy tekintélyű szakember, aki közös kutatás
mellett az oktatásban magas színvonalú előadást tart, amely témájánál, tárgyánál fogva
illeszkedik az egyetem oktatási–kutatási tematikájához, és értékesen egészíti ki a hallgatók
számára nyújtható ismeretek körét.

2. § A támogatás mértéke
(1) A meghívott oktató/kutató részére egyedi elbírálás alapján lehetséges személyi fizetés
és/vagy egyéb utazási és/vagy szállás támogatás kifizetése. A vendégprofesszor
tevékenységéhez az Egyetem az igényeknek, illetve a lehetőségeknek megfelelő
infrastrukturális feltételeket biztosít.
(2) Díjazás esetén annak előfeltételeként a vendégprofesszorral oktatási és/vagy kutatási
tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés(eke)t kell kötni a külföldiek
foglalkoztatására vonatkozó szabályok betartása mellett, a PTE Humánpolitikai
Igazgatósága által kialakított blankettaszerződés(ek) alkalmazásával.
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(3) A vendégprofesszor egyidejűleg a meghívás időtartamára a (2) bekezdés szerint
vendégprofesszori megbízást kap. A vendégprofesszor a megbízás időtartama alatt a
„vendégprofesszor” (visiting professor) cím használatára jogosult.
(4) A vendégprofesszori cím birtokosa az 1. számú mellékletben igényelt és annak alapján
meghatározott jogosultságokkal rendelkezik, amely melléklet egyben a megbízási
szerződés elválaszthatatlan részét is képezi.
(5) Kutatási tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés kötése esetén a szerződés
elválaszthatatlan részét képezi a 2. sz. melléklet szerinti titoktartási nyilatkozat kitöltött,
aláírt példánya.
(6) Az utazási és szállás költség tekintetében a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével
összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről, valamint egyéb, az egyetem
tevékenységével összefüggő, kiküldetésnek nem minősülő külföldi utazásokról szóló
szabályzata vonatkozik.

3. § A támogatási kérelem benyújtásának módja
(1) A pályázatot a befogadó oktatási/kutatási egység vezetője nyújtja be, amelynek
tartalmaznia kell:
a) a vendégprofesszor publikációs és tudománymetriai adatait, az elmúlt 10 év pályázati
aktivitását;
b) közös oktatási és/vagy kutatási program részletes leírását (legfeljebb 5 oldal
terjedelemben, szakmai indoklással és a megvalósíthatóság feltételeinek
ismertetésével);
c) a kutatási terv előzményeit (az eddigi közös kutatási eredményeket, publikációkat);
d) az elérendő célok konkrét – ahol lehetséges, számszerűsíthető – megjelölését (tervezett
publikációk, pályázatok, PhD-témák, oktatási program stb.);
e) a meghívás tervezett kezdő időpontját (amely nem lehet korábbi a pályázat
benyújtásától számított 90 napnál), időtartamát, a várható költségek és igényelt
infrastruktúra részletezését;
f) a kitöltött 1. sz. mellékletet.
g) a PTE HR Kézikönyve NY.17. nyomtatványát kitöltve.
(2) A pályázatot a meghívás tervezett időpontja előtt legalább három hónappal korábban kell
benyújtani a Tudományos Dékánhelyettes e-mail címére (dora.reglodi@aok.pte.hu).

4. § A támogatás elbírálása
(1) A kérelmek formai ellenőrzését a PTE ÁOK pályázati referensei látják el.
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(2) A szakmai elbírálást a Tudományos dékánhelyettes és a Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke végzik a fenti szempontok figyelembe vételével.
(3) A vendégprofesszor foglalkoztatásával kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem szabályai
az irányadóak.

5. § Hatályba léptető rendelkezés
Jelen utasítás 2019. május 24. napján lép hatályba.

Pécs, 2019. május 24.

Dr. Nyitrai Miklós
dékán
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.PTE ÁOK 9/2019. (05.24.) sz. dékáni utasítás
1. sz. melléklete

Vendégprofesszori címhasználat részletei
Vendégprofesszor

neve:………………………………………..
nemzetisége:……………….----e.mail címe: …………………….

Tervezett időtartam: ……………………………-tól ………………………..-ig
Fogadó oktatás/kutatási egység: ………………………………………………….
Igényelt infrastruktúra:
iroda (épület, emelet megjelölésével):……………………
számítógép:……………..
labor:……………………
egyéb:…………………..
Igényelt költségtérítések:
díjazás:……………………….
útiköltség:……………………
szállás:………………………
egyéb:……………………….
Igényelt beléptetési/biztonsági szempontok:
titoktartás:…………………………………………..
fizikai beléptetési jogosultság:……………….……………………………..
e-mail cím:…………………………………………..
Elektronikus rendszerekhez való hozzáférést biztosító közalkalmazott
...…………………………….
egyéb:……………………………………………………………………….

Kelt:……………….…..

…………………………………..
kezdeményező oktatási/kutatási egység vezetője
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.PTE ÁOK 9/2019. (05.24.) sz. dékáni utasítás
2. sz. melléklete
Titoktartási nyilatkozat

Alulírott
Megbízott neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Megbízó szervezeti egység neve:
ezúton visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállalok arra, hogy a megbízási
szerződésben foglalt tudományos kutatási tevékenység során megismert, átadott, illetve
hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (a
továbbiakban együtt: információ) bizalmasan kezelem.
Szavatolom, hogy a tevékenységem során tudomásomra jutott, illetve birtokomba került
információkat a Megbízó arra feljogosított képviselőjének előzetes és kifejezett írásbeli
hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adom át és nem közlöm illetéktelen
személy(ek)kel, nem hozom nyilvánosságra, nem teszem hozzáférhetővé, azokat kizárólag a
tevékenységem körében, a Megbízóval kötött megbízási szerződés teljesítése érdekében és
céljából használom fel.
Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei időbeli
és földrajzi korlátozás nélkül terhelnek. Jelen titoktartási nyilatkozatra Magyarország
jogszabályai az irányadóak. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a rám vonatkozó jogszabályok, a Pécsi Tudományegyetem belső szabályzatai szerint
tartozom Megbízó irányába kártérítési felelősséggel. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási
kötelezettség megszegése súlyos kötelezettségszegésnek minősül, amelynek megszegése a
megbízási jogviszonyom rendkívüli felmondással történő megszüntetéséhez vezet.
Tudomásom van róla, hogy a titoktartási nyilatkozat nem vonatkozik azokra az esetekre, ha
bíróság, vagy más hatóság a titok kiadására kötelez, feltéve, hogy a titoktartási kötelezettség
alól az arra illetékes szervtől, személytől felmentést kaptam.
A nyilatkozat három (3), egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből egy (1)
példány a Megbízottat, kettő (2) példány a Megbízót illeti meg.

Pécs, 20……………………………………..

…………………………….
Megbízott
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