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1. A Vezető Oktatói Pályázatokat Véleményező Bizottság (a továbbiakban VOPVB vagy Bizottság) a 

Kar SzMSz-ének 9§ (5) a) pontja szerint a Kar eseti bizottsága. Az intézetek és a Kognitív Tudományi 

Tanszék képviseletében az igazgatók/tanszékvezető társelnökként vesznek részt a Bizottság 

munkájában. Egy adott ügy tárgyalása során az elnöki feladatokat az ügyben közvetlenül érintett 

szervezeti egység vezetője látja el.  A véleményezendő kérdésekben szavazati joga a Bizottság funkció 

szerint delegált tagjainak, a Hallgatói képviselet által delegált tagnak, valamint a dékán által esetileg 

felkért további négy bizottsági tagnak van.  

 

2. A Bizottság feladatai: 

 

a. Véleményezi az egyetemi docensi és az egyetemi tanári álláshelyek kiírására tett tanszéki 

javaslatokat. Ezen ügyek megvitatásában (ha a Bizottságnak nem tagja, tanácskozási joggal) részt vesz 

a gazdasági dékánhelyettes, és a javaslatot tevő tanszék vezetője is. A Bizottság javaslatot tehet a 

pályázati kiírás szövegére is. 

 

b. Véleményezi az egyetemi docensi és egyetemi tanári pályázatokat. Ezen ügyek 

megvitatásában (ha a Bizottságnak nem tagja, tanácskozási joggal) részt vesz a javaslatot tevő tanszék 

vezetője, vagy annak a jelölt szakterületében jártas megbízottja is. A Bizottság munkájának 

támogatása érdekében a dékán felkéri a pályázót, hogy nevezzen meg 3 a szakterületén dolgozó 

elismert szakembert (legalább egyet külföldről, legfeljebb egyet a BME-ről). A Bizottság a pályázó 

tudományos tevékenységének értékelésére 2 referáló levelet szerez be (legalább egyet külföldről). A 

Bizottság ülésére a dékán meghívja a pályázót is. A meghallgatás része az egyetemi docensek esetében 

egy 20 perces, az egyetemi tanárok esetében egy 45 perces nyilvános tudományos előadás megtartása. 

 

 c. A Bizottság a Kari Tanács számára véleményt fogalmaz meg a pályázó általános 

alkalmasságáról az egyetemi docensi vagy egyetemi tanári cím elnyerésére, továbbá véleményt 

nyilvánít arról, hogy a pályázó a meghirdetett álláshely betöltésére alkalmas-e.  A 

véleménynyilvánításhoz a Bizottság tagjai titkosan igen/nem szavazatot adnak le a pályázó 

alkalmasságát érintő mindkét fenti kérdést illetően.  A szavazás eredményét a Bizottság a pályázóról 

alkotott általános benyomásait tartalmazó írásos véleményhez csatolja, amely egyetemi tanári 

pályázatok esetében tartalmazza a Kari Tanács által a Szenátus elé terjesztendő véleményre vonatkozó 

javaslatot is. 

 

3. A Bizottságot a hatáskörébe tartozó ügyek határidejének és ügyintézési idejének figyelembe 

vételével a dékán hívja össze. 

 

4. A Bizottság ülése határozatképes, ha a napirenden lévő ügyek szerint illetékes elnökök, és 

összességében a Bizottság tagjainak 60%-a jelen van. 

 

5. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül a Kar SzMSz-ének 9§ (9) pontja szerint. A jegyzőkönyv 

az egyes ügyekben összefoglalja a Bizottság véleményét, a szavazás eredményét és a szavazati 

arányokat is. A jegyzőkönyvet az ülésen résztvevő tagok aláírásával egy héten belül eljuttatják a Kari 

Tanács titkárához. 


