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A PTE Gyógyszerésztudományi Kar 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 

ügyviteli rendje 

 

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar kiemelt feladatának tekinti a 

nemzetközi oktatási, tudományos és gyógyítási célú kapcsolatok ápolását, továbbá bővítését, 

hazai és külföldi tudományos pályázatokon való részvételt, a kutatási eredmények hazai, illetve 

nemzetközi megismertetését és hasznosítását. 

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar (továbbiakban Kar) Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

(továbbiakban Bizottság) összhangban a PTE működését szabályozó előírásokkal, (PTE 

SZMSZ, PTE szabályzatok) valamint a kari szabályzatokkal (GYTK SZMSZ) a Kari Tanács 

kari szervezésű állandó bizottságaként, a Kar sajátosságait figyelembe véve működik. 

A Bizottság Működésének elsődleges célja, hogy segítse a kari döntéshozás résztvevőinek 

munkáját. Feladata a Kari Tanács és a dékán működését elősegítő szervezési, oktatási-kutatási 

és egyéb kérdések elemzése, véleményezése, javaslatok kidolgozása, döntések előkészítése és 

végrehajtásuk ellenőrzése. 

A Bizottság javaslatot tesz a Kar külügyi stratégiájára, figyelemmel kíséri annak 

megvalósulását, bővíti és fejleszti a Kar nemzetközi kapcsolatait. Ellátja a Kar nemzetközi 

tevékenységével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a nemzetközi kapcsolatokat, bővíti és 

fejleszti nemzetközi mobilitást, valamint ellátja a feladatokat a külföldi hallgatók toborzása és 

oktatása terén. Ezenkívül szorosan együttműködik a PTE Külügyi Igazgatósággal, valamint a 

PTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságával. 

Cél 

Az ügyrend célja, hogy a GYTK SZMSZ, a Kar működési rendjével, illetve szakmai 

irányelvekkel összhangban meghatározza azokat az alapvető szakmai szabályokat, melyek 

biztosítják a Bizottság hatékony működését a külügyi kapcsolatok sikeres koordinációja és 

irányítása érdekében. 

Hatályosság 

Jelen ügyrend a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának feladatkörét, működését, összetételét 

és eljárását szabályozza. Hatálya kiterjed a PTE-vel munkaviszonyban álló azon 

közalkalmazottak szakmai munkájára, akik a Bizottság hatáskörébe tartozó feladatok 

ellátásában közreműködnek. 

Felelősség 

A szabályozott tevékenység betartásáért valamennyi az ügyrendben és ahhoz kapcsolódó 

tevékenységben résztvevő személy, betartatásáért és ellenőrzéséért – kompetencia körben – a 

Kar dékánja és a Bizottság elnöke a felelősek. 

Kapcsolódó hivatkozások és dokumentumok 

- A Kar Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban kari SZMSZ), valamint 

- a Kar hivatalos honlapján (gytk.pte.hu - Egyéb Egységek - Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottság felületén) elérhető dokumentumok. 
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- A Pécsi Tudományegyetem Erasmus+ szabályzata 

- GYTK Erasmus+ szabályzata 

- PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gyógyszerésztudományi Karra vonatkozó külön 

rendelkezéseinek 1§(13) bekezdése; illetve PTE ÁOK Dékáni utasítás a PTE 

Általános Orvostudományi Karára érkező vendéghallgatók ügyintézéséről 

A Bizottság jogköre  

A Bizottság a következő ügyekben jár el jelen eljárásrend keretei között  

a. meglévő külföldi kapcsolatok és feladatok felülvizsgálatáról, új nemzetközi 

kapcsolatok kiépítéséről 

b. a Kar hallgatóit és oktatóit érintő külföldi csereprogramok, mobilitással kapcsolatos 

ösztöndíjak pályázati elbírálásról 

c. mobilitással kapcsolatos hallgatói és oktatói kérelmek elbírálásáról 

d. ad hoc bizottságok létrehozásáról 

A Bizottság a következő ügyekben javaslattevő, előkészítő jogkörrel rendelkezik: 

a. a Kar nemzetközi kapcsolatait elősegítő szervezési, oktatási-kutatási és egyéb 

kérdések elemzése, véleményezése, javaslatok kidolgozása dékáni, rektori illetve 

kancellári döntések előkészítésére 

b. a hazai felsőoktatási intézmények külügyekkel foglalkozó hallgatói és oktatói-kutatói 

szervezeteivel való együttműködés. 

e. Kar külügyi stratégiáját kidolgozásában való együttműködés, annak megvalósulásának 

figyelemmel kísérése, 

f. javaslattétel a Kar nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, fejlesztésére, 

g. két– illetve többoldalú nemzetközi megállapodások tervezetét véleményezése, 

h. Kar Erasmus+ szabályzatának megalkotása 

i. a hallgatói, oktatói és adminisztratív mobilitást előmozdító rendezvények szervezése 

j. Stipendium pályázatok eredményes elbírálásának elmozdítása 

k. a kar Study Abroad programjának támogatása 

l. PTE Nemzetköziesítési Programjának előkészítése, véleményezése és 

megvalósulásának figyelemmel kísérése 

A Bizottság minden olyan feladatot ellát, amelyre a Dékán felkéri és a nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódik 

Az állandó bizottság döntés-előkészítői, illetve véleményező jogkörébe tartozó ügyek csak az 

általa előkészített formában kerülhetnek a Kari Tanács elé döntéshozatal céljából. Döntési 

jogkörébe olyan ügyek tartoznak, amelyek a Szenátus, vagy a Kari Tanács által elfogadott 

szabályok egyszerű alkalmazásával egyértelműen eldönthetők. 

A Bizottság elnöke a Kari Tanács szavazati joggal nem rendelkező állandó meghívottja. 

A bizottság szervezete 

A Bizottság elnökét a dékán előterjesztése alapján, tagjait Bizottság az elnökének javaslata és 

a dékán jóváhagyása alapján a Szervezeti Egységvezetők Tanácsa véleményezi, majd a Kari 

Tanács döntési jogkörében hagyja jóvá. A Bizottság tagjai az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók, hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek, illetve 

emerita/emeritus egyetemi tanárok lehetnek, tagjainak mandátuma egy dékáni periódusra 

érvényes. A bizottsági tagság rendesen szűnik meg a mandátum lejártával, rendkívüli módon 
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pedig lemondással, visszahívással, vagy az egyetemi jogviszony megszűntével. A tagok pótlása 

a kari SZMSZ szerint történik. A bizottság titkárát az elnök a dékánnal egyetértésben bízza 

meg. A bizottság titkára közreműködik a bizottság üléseinek előkészítésében; gondoskodik az 

emlékeztető elkészítéséről, hitelesítéséről; valamint közreműködik a 

határozatok/állásfoglalások szerkesztésében. 

A bizottság hét főből áll: 

- négy oktatói tag (elnök, titkár, és két további oktatói tag), 

- az ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője, 

- a GYTK Hallgatói Önkormányzat magyar és külföldi képzések nemzetközi 

kapcsolataiért felelős tagja, 

- a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületének (HuPSA) pécsi elnöke. 

A Bizottsági tagok névsora a GYTK honlapján érhető el. 

A Bizottság tagjai akadályoztatásuk esetén megbízottjuk útján is képviseltethetik magukat az 

ülésen, akire átruházhatják szavazati jogukat, amennyiben ezt előzetesen, írásban bejelentik a 

Bizottság elnökének vagy titkárának. A Bizottság meghívott tagjai nem rendelkeznek szavazati 

joggal. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag vezeti az ülést. A 

Bizottság munkáját a PTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága segíti. 

A Bizottság tagjainak jogai és kötelességei 

a) A tagok jogosultak 

a. a Bizottság ülésén részt venni, 

b. a Bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a Bizottság ülésén kérdéseket 

feltenni, intézkedést, módosítást kezdeményezni, 

c. minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő 

feladatai ellátásához szükséges. 

b) A tagok kötelesek: 

a. akadályoztatásuk esetén távolmaradásukat az elnöknek vagy a titkárnak 

bejelenteni, 

b. bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi szabályzatokat 

betartani, 

c. az előre ütemezett bizottsági ülések legalább felén részt venni. 

Az elnök feladata, hogy koordinálja a Bizottság működését. Az elnök összehívja a bizottsági 

üléseket és vezeti azokat, valamint felel a bizottsági határozatokért. 

A Bizottság titkára az egyéb feladatokon túl a bizottsági ülések jegyzőkönyveit készíti el. A 

titkár feladata ezek mellett a Bizottság döntéseihez szükséges dokumentumok rendelkezésre 

állásának biztosítása a bizottság tagjai számára, a bizottsági anyagok, jegyzőkönyvek, 

határozatok nyilvántartása. 

Összeférhetetlenség 

A döntéshozatalban nem vehet részt a Bizottság tagja saját vagy közeli hozzátartozója ügyében. 

A bizottság ülésrendje és ügyviteli folyamatai 

A bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer - egy szemeszter időtartama alatt 

legalább egy alkalommal – ülésezik. A dékán, illetve a Bizottság elnöke további ülések tartását 

kezdeményezheti. 
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A bizottságot az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Össze kell hívni a 

bizottság ülését 8 napon belül, ha azt a dékán elrendeli. A bizottság elnöke a bizottság ülésére 

tanácskozási joggal esetenként meghívja mindazokat, akiknek jelenléte a napirend 

tárgyalásához szükséges. 

A Bizottság üléseinek előkészítése a titkár feladata. A Bizottságok ülésére szóló meghívót és 

az előterjesztéseket a Bizottság tagjai és a meghívottjai számára e-mailen a Bizottság titkára 

küldi ki legkésőbb az ülést megelőző 5 munkanappal. Sürgős esetben a Bizottságot az elnök 

alkalmi módon is összehívhatja, illetve elektronikus úton történő együttműködésüket kérheti. 

Az ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag vezeti.  

A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van.  

Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a határozatképesség 

helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 72 órán belüli időpontra történő 

összehívásáról. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 

Sürgős esetekben a Bizottság elektronikus szavazással is meghozhatja döntését két bizottsági 

ülés közötti időszakban, amennyiben a kérdés a bizottság elnöke szerint egyszerű megítélésű. 

Elektronikus úton titkos szavazás nem bonyolítható le. Össze kell hívni az ülést a bizottság 

bármely tagjának kérésére. 

A Kari Tanács mandátumának lejártát követően a Bizottság az új Kari Tanács alakuló üléséig 

látja el feladatát 

A bizottság ülése 

Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság határozatképességét, majd ismerteti 

a napirendet. Amennyiben a napirend elfogadásra kerül, a Bizottság részletesen megtárgyalja 

az előterjesztéseket és azokról határozati formában dönt. 

Az előterjesztést bizottság elnöke röviden ismerteti, illetve amennyiben az előterjesztés 

benyújtója az ülésen jelen van, kérelmét szóban is előterjesztheti. 

Ezt követően a bizottság tagjai az előterjesztés benyújtójához, valamint a jelenlévő 

érintettekhez kérdéseket intézhetnek. Az előterjesztés benyújtója az egyéb érintettek 

észrevételeire az ülés során bármikor reagálhat. 

Határozathozatal és emlékeztető 

A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén az a javaslat válik határozattá, amelyhez a bizottság elnöke (illetve a mindenkori levezető 

elnök) csatlakozott. 

A szavazás igen, nem, tartózkodom szavazattal történik. 

Titkos szavazást kell tartani személyi ügyekben illetve a jelenlévő tagok többségének 

indítványára. 

Hallgatói kérelmek/pályázatok elbírálása esetén a Bizottság a döntéséről a hallgatót a 

határozathozatalról írásban értesíteni köteles. 

Hallgatói kérelem tárgyában hozott határozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
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a. a hallgató nevét és lakóhelyét, tanulmányi rendszer azonosítóját, az ügy 

tárgyának megjelölését, 

b. a rendelkező részben a bizottság döntését, a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást,  

c. az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott 

bizonyítékokat, a hivatkozott jogszabályi, illetve szabályzati rendelkezéseket, 

amelyek alapján a bizottság a határozatot hozta,  

d. a határozat hozatalának helyét és idejét, iktatószámát, valamint a bizottság 

elnökének vagy levezető elnökének aláírását. 

A Bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét, valamint a hozott határozatokat rögzítő írásos 

emlékeztető készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, a vita lényegét, a 

határozat szöveget. Az írásos emlékeztetőt az elnök és az emlékeztető/jegyzőkönyv vezetője 

aláírásával hitelesíti. 

A Bizottság a határozathozataltól számított 3 munkanapon belül, értesíti a döntéséről a Dékánt. 

Alkalmazott dokumentált információk 

A Bizottság ülésein vezetett jelenléti ívek, feljegyzések, emlékeztetők és meghívók, továbbá az 

éves szinten a Bizottság munkájáról szóló beszámoló. 

 

Jelen ügyviteli rend a PTE GYTK működését szabályozó dokumentáció részét képezi, és a kar 

hivatalos honlapján (gytk.pte.hu - Egyéb Egységek - Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság 

felületén) elérhető. 

Pécs, 2017. augusztus 28. 

 

 Dr. Fittler András 

 a Bizottságának elnöke 

 

Készítette: Dr. Fittler András és Tomózer Anett 

Jóváhagyja: Dr. Perjési Pál dékán 
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