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Az ELTE Tanító és Óvóképző Kar Tudományos Bizottságának ügyrendje 

 
 
1. § Szervezeti felépítés 
 
A Tudományos Bizottság tagja lehet minden tanszék tudományos vagy művészeti (PhD vagy 
DLA) fokozattal rendelkező 1 delegált (vezető vagy vezető beosztású) oktatója, a minősített 
oktatóval nem rendelkező tanszék 1 delegált oktatója. 
A bizottság irányítási feladatait a Kari Tanács által megválasztott elnök és alelnök, valamint 
jegyzőként a kari könyvtár vezetője látja el. 
A bizottság ülésein meghívottként részt vesz a kar tudományos dékánhelyettese, a 
Kutatóközpont vezetője, a kari TDT elnöke, valamint az ELTE Tudományos Tanácsában a kar 
képviselője. 
  
2. § Jogkörök 
 
A Tudományos Bizottság feladata javaslattétel a kari tudományos tevékenység – ideértve a 
művészeti tevékenységeket – irányainak meghatározására, a tudományos munkára 
felhasználható erőforrások elosztási elveinek kidolgozása, a tudományos eredmények 
publikálási lehetőségeinek tervezése és előmozdítása, a tudományos diákköri munka 
támogatása. A Tudományos Bizottság keresi és fenntartja a kapcsolatot a társintézmények 
tudományos kutatóműhelyeivel és egyes, a kar kutatási területeihez közel álló MTA 
kutatóintézetekkel. Az együttműködések, közös pályázatok ösztönzésével szélesíti a kar 
tudományos jelenlétét. 
A bizottság döntéseit szavazással, egyszerű többséggel (jelen lévő tagok fele + 1 fő) hozza meg. 
A bizottság szavazatképes, ha az ülésen a tagok legalább fele jelen van. Személyi kérdésekben 
a bizottság titkos szavazással dönt. 
 
A Tudományos Bizottság saját működése körében döntési, egyéb kérdésekben javaslattételi 
jogkörrel bír: 
- a konferenciákon való́ részvételi támogatás elvi szempontjainak kidolgozásában; 
- alkotói, kutatási támogatás vagy kedvezmény odaítélésében; 
- a karon folyó kutatások kutatásetikai felügyeletében; 
- a kari tudományos/művészeti stratégia és feladatterv kialakításában, e tevékenységek 
minősítésében; 
- a tudományos és művészeti fokozatszerzéshez adható támogatások elvi 
szempontjainak kidolgozásában; 
- a fokozatszerzésre jelentkező oktatók támogatási sorrendjének megállapításában; 
- a tudományos munkák kiadási tervének jóváhagyásában; 
- kari konferenciák szervezésének támogatásában; 
- egyetemi tanári előléptetési ügyekben; 
- egyéb, a kar tudományos életét érintő kérdésekben. 
 
3. § A tudományos előmenetel támogatása 
 
A Tudományos Bizottság elnöke, alelnöke és jegyzője félévente egy alkalommal áttekinti a kar 
PhD fokozattal rendelkező, de még nem habilitált oktatóinak tudományos előmenetelét annak 
érdekében, hogy javaslatot tegyen a habilitációs eljárásra történő felkészülésre. Ennek 
keretében megvizsgálja  
- a PhD fokozatszerzést követő tudományos eredményeiket, 
- összeveti azokat a habilitációs eljárás követelményeivel, 
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- javaslatot tesz a habilitációs eljárás tudományterületére, 
- javaslatot tesz az eljárás érdekében szükséges további eredmények elérésére, publikációk, 
előadások, valamint az oktatói és tudományos munka egyéb mutatói javításának módjára, 
- javaslatot tesz a fokozatszerzést támogató oktatási kedvezményekre, 
- keresi és közvetíti a tudományos előmenetelt támogató egyetemi forrásokat, lehetőségeket. 
A Tudományos Bizottság elnöke, alelnöke és jegyzője évente egy alkalommal áttekinti a kar 
habilitált egyetemi docenseinek tudományos előmenetelét annak érdekében, hogy javaslatot 
tegyen az egyetemi tanári kinevezéshez szükséges eljárásra történő felkészülésre a fentieket 
követve. 
 
4. § A kari kutatások kutatásetikai elbírálása 
 
A kar kutatásetikai irányelveit a Tudományos Bizottság határozza meg. Az irányelveket 
tartalmazó dokumentum, valamint a kutatásetikai engedély iránti kérelem a bizottság 
ügyrendjének mellékletét képezi. 
 
A Tudományos Bizottság ellátja a karon folyó kutatások etikai vonatkozásainak felügyeletét és 
szükség esetén kiadja a kutatásetikai engedélyeket. Ennek keretében kutatás indításakor 
kutatásetikai engedély iránti kérelmet (formanyomtatvány) kell eljuttatni a bizottsághoz. 
Kutatásetikai engedély iránti kérelem publikálásra szánt eredményekhez vezető kutatásoknál 
kötelező, más esetekben (pl. hallgatói, szakdolgozati kutatások) a kutatásvezető, témavezető 
állásfoglalást kérhet. 
 
A kérelmek elbírálása folyamatosan, a benyújtást követő 30 napon belül történik. A kérelmek 
elbírálását a Tudományos Bizottság által egy évre választott, három főből álló testület végzi, 
amely az egyes kérelmek elbírálásához szükség esetén felkérhet a szakterületet jól ismerő újabb 
tagot is. A döntésről határozat születik, amelyet a kutatás vezetője írásban kap meg. A határozat 
javaslatokat is tartalmazhat a kutatásetikai szabályok betartása érdekében történő további 
intézkedésekre, melyek kötelező érvényűek a kutatócsoport számára. 
 
Már lezárult vagy folyamatban lévő kutatások esetében kutatásetikai engedély visszamenőleges 
hatállyal nem kérhető. Ez alól kivételt képeznek azon kutatások, amelyek indítása megelőzte a 
kutatásetikai engedélyezési eljárás kötelezettségének (hallgatói kutatások esetén 
lehetőségének) hatályba lépését, az eredmények közlésekor azonban már elvárt a kutatásetikai 
engedély kiadása. 
 
Budapest, 2018. november 29. 


