A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
Alkalmazott Élettudományi Intézet
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1.§
Az Intézet neve, székhelye, jogállása, egységei
(1) Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott
Élettudományi Intézet (továbbiakban: Intézet)
székhelye: 7623 Pécs, Rét u.4.
(2) Az Intézet a Kar önálló oktatási szervezeti egysége, amely az élettudományok alapozó
elméleti tárgyai területén összefogja és ellenőrzi az oktatást, továbbképzést és tudományos
kutatást, valamint a minőségfejlesztési és ellenőrzési tevékenységet.
(3) Az Intézet nem önálló oktatási szervezeti egységei:
Tanszéki Csoportok (Kaposvár, Szombathely, Zalaegerszeg).
(4) Az Intézet feladatát a hatályos jogszabályok, az egyetemi és kari szabályzatok, valamint saját
szervezeti és működési szabályzata alapján végzi. Képviseletét az intézetigazgató, törvényességi
felügyeletét a főigazgató, vagy az általa megbízott helyettes látja el.
2.§
Az Intézet feladatai
(1) Az intézet az Egyetem és a Kar általános oktatási feladataival összhangban gondoskodik:
a.) az európai standardoknak megfelelő magas színvonalú, főiskolai szintű élettudományok
alapozó elméleti tárgyai (anatómia, biofizika, biokémia, biológia, élettan, kémia, kórélettan,
gyógyszertan, mikrobiológia, patológia) korszerű képzési tartalmának megteremtéséről és
biztosításáról,
b.) az intézethez tartozó szakterületeken megjelenő elméleti és gyakorlati oktatás, az állandó
fejlődésből adódó korszerű követelményeknek megfelelő fejlesztéséről, összefogásáról,
irányításáról és ellenőrzéséről,
c.) az intézet oktató munkájának összehangolásáról,
d.) a főiskolai és egyetemi képzés speciális igényeinek megfelelő oktatási segédanyagok
kidolgozásáról, folytonos korszerűsítéséről.
(2) A kutatás terén az intézet oktatói és kutatói az intézet szűkebb szakterülete mellett az orvosi,
biológiai, valamint az egészségtudományokkal kapcsolatos alap-, illetve alkalmazott kutatással
foglalkoznak, továbbá együttműködnek más hazai, illetve külföldi kutatókkal.

3.§
Az Intézet és egységei vezetése
(1) Az intézet vezetője az intézetigazgató, akit a Rektor bíz meg az egyetemi és kari
szabályzatokban meghatározott módon és időre a Kar egyetemi és főiskolai tanárai, docensei
közül.
(2) Az intézetigazgató feladatai:
a.) képviseli az intézetet,
b.) szavazati jogú tagként részt vesz a Kari Tanács munkájában,
c.) szervezi az intézet és tanszéki csoport oktató-, tudományos- és tudományos diákkörrel
kapcsolatos munkáját,
d.) véleményt nyilvánít az intézetet érintő valamennyi személyi és egyéb kérdésben,
e.) az oktatás és kutatás terén együttműködik társintézetekkel,
f.) megbízatásának lejárta előtt 6 hónappal beszámolót készít a Kari Tanácsnak az Intézet
munkájáról a kari SZMSZ-ben meghatározott szempontok szerint.
(3) Az intézeti tanszéki csoport élén csoportvezető áll, akiket a főigazgató bíz meg az egyetemi és
kari szabályzatokban meghatározott módon és időre a Kar egyetemi és főiskolai tanárai, docensei
közül.
(4) Az intézeti tanszéki csoportvezető feladata:
a.) irányítja a tanszéki csoport oktató-nevelő munkáját,
b.) segíti, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a munkatársak szakmai tevékenységét,
c.) javaslatot tesz, illetve véleményt nyilvánít az egységet érintő valamennyi kérdésben,
d.) az intézetigazgatóval közös, vagy különvéleményt ad az egységet érintő személyi kérdésekkel
kapcsolatos testületi előterjesztésekhez,
e.) évente legalább egyszer beszámol az intézetigazgatónak az általa vezetett egység munkájáról.
4.§
Intézeti Tanács
(1) Az Intézeti Tanács az intézetigazgató tanácsadó, véleményező testülete, mely 9 tagból áll.
Elnöke az intézetigazgató, hivatalból tagjai a tanszéki csoportok vezetői, választott tagok az
intézet és tanszéki csoportok 1-1 oktatója és 1-1 hallgatója.
(2) Az oktató tagok megválasztása az Intézet székhelyén oktatók értekezletén, valamint a tanszéki
csoporti oktatói értekezleten titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a delegált hallgatók
választása a Kari Hallgatói Önkormányzat szabályzata szerint történik. A választott oktatók
megbízatása 3 évre, a hallgatóké 1 évre szól.
(3) Az Intézeti Tanácsot szükség szerint, de legalább oktatási szemeszterenként 1 alkalommal az
intézetigazgató hívja össze. 15 napon belül össze kell hívni, ha a Tanács, vagy az oktatók
egyharmada, vagy a főigazgató kéri.

(4) Az Intézeti Tanács jogai;
a.) véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az Intézetet érintő ügyekben,
b.) véleményezi az Intézet és tanszéki csoportvezetői megbízás meghosszabbítását,
c.) véleményezi az Intézethez tartozó szakok tanterveit,
d.) összefoglalja a tanszéki csoportok tapasztalatait és az egységes gyakorlat kialakítása
érdekében ajánlásokat fogad el.
5.§
Oktatók, oktatói értekezletek
(1) Az oktatók jogait és kötelességeit a PTE SZMSZ, az alkalmazás, előmenetel és a folyamatos
alkalmasság követelményeit az oktatók kutatók jogállásáról szóló egyetemi és kari szabályzatok
tartalmazzák.
(2) Az oktatói értekezletek formái: intézeti tanszéki csoporti értekezletek, melynek tagjai az
érintett egység valamennyi fő és részállású oktatója és állandó meghívottjai az óraadók, a
Hallgatói Önkormányzat képviselője, valamint a Képzési Központ igazgatója.
(3) Az oktatói értekezletet szükség szerint, de intézeti szinten legalább tanévenként 1 alkalommal
tanszéki csoporti oktatói értekezletet oktatási szemeszterenként 2 alkalommal kell összehívni. Az
oktatói értekezletet az érintett egység vezetője köteles összehívni, ha azt az oktatók legalább
1/10-e kéri.
(4) Az oktatói értekezlet
a.) véleményt nyilvánít a szervezeti egységeket érintő kérdésekben,
b.) véleményezi a szervezeti egységvezető megbízását,
c.) megválasztja az SZMSZ-ben megjelölt testületek tagjait,
d.) részt vesz a tananyag és vizsgakövetelmények meghatározásában,
e.) a vezető beszámolója alapján értékeli az egység munkáját és meghatározza a megvalósítandó
feladatokat.
6.§
Záró rendelkezések
Jelen szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadással egyidőben lép hatályba, egyidejűleg a
Kari Tanács által 19/2001 (01.15.) sz. határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszti
Záradék
A Kari Tanács a szabályzatot 41/2004. sz. határozattal elfogadta.
Pécs, 2004. november 3.
Prof. Dr. Sulyok Endre
egyetemi tanár
főigazgató

