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A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt
felhatalmazás alapján a dékánok megválasztását illetően az alábbi eljárási rendet alkotja:
I. Dékáni pályázat
1. § A dékáni tisztség betöltésére pályázatot kell kiírni. A pályázatot a munkáltatói jogkör
gyakorlója írja ki.
2. § A dékáni pályázatok értékelése a jelen eljárási rendben meghatározott szabályok alapján,
a Karon történik. A Kari Tanács véleményének figyelembevételével értékelt pályázatokat az
értékelést követően a Kar a Szenátus elé terjeszti. A rektor a Szenátus rangsorolásának
figyelembevételével dönt a dékáni megbízás kiadásáról.
II. Dékáni tisztség betöltésére jogosultak
3. § A dékánt a Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló és főállású egyetemi, főiskolai
tanárok vagy docensek közül kell választani.
III. Pályázati feltételek
4. § A dékáni tisztségre benyújtott pályázatoknak mind formai, mind tartalmi szempontból
meg kell felelni a pályázati kiírásban előírt feltételeknek.
IV. Bírálóbizottság
5. § A dékáni magasabb vezetői tisztség betöltésére benyújtott pályázatokat egy, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 5 tagból álló bizottság értékeli
(bírálóbizottság). A bírálóbizottság tagjait, amennyiben a dékánválasztást illetően nem
érintett, a Kari Tanács jóváhagyásával a hivatalban lévő dékán jelöli ki. Amennyiben a
hivatalban lévő dékán a dékánválasztást illetően érintett, a bírálóbizottság összetételét a Kari
Tanács határozza meg.
6. § A bírálóbizottság tagjainak kijelölésére a pályázati határidő lejártát követően kerül sor.
V. A bizottság összetétele
7. § A bizottság tagjai közül legalább egy tag a Karral közalkalmazotti jogviszonyban nem
álló személy (külső tag), míg a többi tag a Kar főállású dolgozója (belső tag). A mindenkori
dékáni hivatalvezető – érintettsége kivételével – hivatalból tagja a bizottságnak.
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8. § Bírálóbizottság belső tagjának olyan személy jelölhető ki, aki a Karon vagy más
felsőoktatási intézménynél korábban vezetői tisztséget töltött be vagy jelenleg vezetői
megbízatását tölti (magasabb vezetői, vezetői tisztség) és főállásban a Kar alkalmazásában áll.
9. § Bírálóbizottság külső tagjának olyan személy jelölhető ki, aki más felsőoktatási
intézménynél korábban vezetői tisztséget töltött be vagy jelenleg vezetői megbízatását tölti
(magasabb vezetői, vezetői tisztség) és nem áll a Kar alkalmazásában.
VI. A pályázatok értékelése
10. § A bírálóbizottság tagjai a beküldött pályázatok másolati példányát a pályázati határidőt
leteltét követően személyesen megkapják. A tagoknak a bírálóbizottság ülését megelőzően
elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a pályázati anyagokat részletesen áttekintsék, és arról
személyes és megalapozott véleményt alakítsanak ki. A bírálóbizottság tagjai kötelesek a
pályázati anyagokat, az abban foglalt adatok jellegére tekintettel, bizalmasan kezelni. A
bírálóbizottság a pályázatok értékeléséről a tagok által közösen kijelölt időpontban tartott
ülésen dönt, ahol a bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja.
11. § A bírálóbizottság a beérkezett pályázatokat, a pályázati kiírásban a tisztséget betöltő
személlyel szemben támasztott követelmények figyelembevételével, szakmai szempontból
megvizsgálja. Azon pályázatokat, amelyek formai szempontból nem felelnek meg a pályázati
kiírásnak (nem csatolták a szükséges okiratokat, határidőn túl nyújtották be stb.) a
bírálóbizottság tartalmi szempontból nem vizsgálja meg.
12. § A bírálóbizottság ülésén az egyes tagoknak lehetősége nyílik a pályázatokról kialakított
véleményének kifejtésére és a különböző vélemények ütköztetésére.
13. § A bírálóbizottság a pályázatok értékelésére vonatkozó döntésének kialakítása előtt
köteles kikérni a Kari Tanács véleményét.
14. § A Kari Tanács tagjai a dékáni pályázatok megtekintésének feltételeiről kellő
időben tájékoztatást kapnak, amely tartalmazza a megtekintés helyszínét és határidejét.
A Kari Tanács tagjai a dékáni pályázatokba a tájékoztatóban szereplő helyen és határidőig
nyerhetnek betekintést. Az arra jogosult személyek kötelesek a tudomásukra jutott és a
pályázattal összefüggő adatokat bizalmasan kezelni.
15. § A bizottság a pályázatokra vonatkozó értékelését valamennyi tag és a Kari Tanács
véleményének figyelembevételével alakítja ki.
16. § A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet minden jelenlévő bíráló
aláírásával hitelesít.
VII. Az értékelés továbbítása
17. § A Kar a pályázatok értékelését a mindenkor hatályos eljárási rendben megfogalmazott
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően a Szenátus elé terjeszti.
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VIII. Záró rendelkezések
18. § Jelen eljárási rendet a Kari Tanács a 21/2012-2013. KT számú határozatával
elfogadta.
Hódmezővásárhely, 2012. december 19.

A Kari Tanács nevében:
Dr. Bodnár Károly
dékán
a Kari Tanács elnöke
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