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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
I. sz. melléklete 

Tudományintézetek 
 

 
1. A tudományintézetek az általuk létrehozott Intézeti Értekezlet (IÉ) keretében hozzák meg 
döntéseiket. Az Intézeti Értekezlet (IÉ) tagjai: szavazati joggal az intézethez tartozó főállású 
oktatók, tanácskozási joggal az intézethez tartozó óraadó tanárok.  
2. Az IÉ elnöke a megválasztott intézetvezető. Az elnök hívja össze és vezeti le az IÉ üléseit.  
Az ülés határozatképes, amennyiben az IÉ szavazati joggal rendelkező tagjainak a fele, plusz 
egy tag jelen van. Az IÉ üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök tájékoztatásul köteles 
megküldeni elektronikus és nyomtatott formában a Rektori Hivatalnak az ülést követő három 
napon belül. 
3. Az IÉ egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg a döntéseit. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. 
4. Az IÉ hatás- és feladatkörébe tartozik: 
a) a Tanulmányi Bizottsághoz az alábbi ügyekben benyújtott kérvények előzetes véleménye-
zése:   

i) specializáció változtatása,  
ii) a hiányzási keret túllépése,  
iii) részleges felmentés a tantárgy foglalkozásain való részvétel alól  
iv) egyéni tanulmányi rend, 
v) a szakdolgozattal kapcsolatos módosítások (pl. témaválasztás, témavezető-váltás),  
vi) a vizsgaidőszakon túli vizsgák,  
vii) a záróvizsgára való jelentkezés bármilyen módosítása,  
viii) áthallgatás keretében tantárgyfelvétel az SRTA-n,  
ix) párhuzamos képzés keretében a SRTA-n újabb szak fölvétele,  
x) más felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony létesítése,  

 xi) fogyatékkal élő hallgatók fogyatékossággal kapcsolatos ügyei; 
 
b) a tudományintézethez tartozó szak(ok)kal kapcsolatosan bármilyen ügyben javaslattétel a 
Szenátusnak, különös tekintettel az alábbi területekre: 

i) az intézet felelősségi körébe tartozó szakterületek, szak/szakok és szak-
irány/szakirányok működtetése,  
ii) az intézet felelősségi körébe tartozó szakok szakmai gyakorlatai, 
iii) az intézet felelősségi körébe tartozó szakok záróvizsga követelményei és a záró-
vizsga tantárgyainak tételsorai, 
iv) az oktatási-képzési program folyamatos értékelése, fejlesztése,  
v) szakindítási, képzési dokumentumok, mintatantervek módosítása,  
vi) a TVSZ módosítása,  
vii) a hallgatói késedelmi és térítési díjak mértéke; 
 

c) az Intézeti Értekezlet bizottságként működik a tudományintézethez tartozó szak(ok)kal 
kapcsolatos alábbi ügyekben: 

i) felvételi alkalmassági vizsgák (írásbeli és szóbeli) 
ii) záróvizsgák 
iii) bizottsági vizsga a hallgató kérésére, 
iv) javaslattétel az egyházi alkalmazott szakon tanuló hallgató minősítésére;   
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d) az intézethez tartozó oktatók által meghirdetett választható tantárgyak és szakdolgozati 
témakiírások jóváhagyása. 
5. Az IÉ működéséhez szükséges adminisztratív feladatok ellátásáról a Rektori Hivatal és a 
Tanulmányi Osztály gondoskodik. 
 
 

Záradék 
 
Jelen melléklet módosításait a SRTA Szenátusa a 2016. május 26-án tartott ülésén megtár-
gyalta és a 30/2016. sz. határozatával jóváhagyta. A módosításokat a Szenátus a jóváhagyás 
napjától léptette hatályba.  
 


