2436/2020.11.27. határozat
– 5. melléklet
Módosító és kiegészítő rendelkezések a Sapientia EMTE Oktatói versenyvizsga
szabályzatához, az online oktatási rendszer körülményei között
A SARS-CoV-2 járvány terjedésének megelőzése céljából hozott országos szintű
hivatalos rendelkezésekre, valamint a Sapientia EMTE keretében bevezetett online
oktatási rendszerre való tekintettel, a jelenléti oktatás felfüggesztésének idejére a
Szenátus 2181/2018.11.23. határozatával jóváhagyott Oktatói versenyvizsga szabályzat
az alábbi rendelkezésekkel egészül ki és módosul:
A benyújtott pályázatok tudományos bizottság általi véleményezésének
lebonyolítása
1. A rektor által kinevezett Tudományos Bizottság online végzi az oktatói versenyvizsga
pályázatba foglalt, a pályázó tudományos tevékenységét összegző ellenőrző lapon
feltüntetett információk hitelességének felülvizsgálatát. A bizottsági tagok számára a
Rektori Hivatal online hozzáférést biztosít a pályázati iratcsomóban található
dokumentumok szkennelt változatához. A bizottság a Google Meet platformon keresztül
lebonyolított videokonferencia keretében tanácskozik, és hozza meg határozatát a
pályázat befogadásáról vagy visszautasításáról.
2. A véleményezési jegyzőkönyv elkészítése elektronikus formában történik, a
jogtanácsos ennek alapján láttamozza a benyújtott pályázati iratcsomót. Utólagosan, a
bizottság tagjai által eredetiben aláírt papír alapú jegyzőkönyvet eljuttatják a Rektori
Hivatalba.
Az oktatói versenyvizsga bizottságok működése
3. A Rektori Hivatal gondoskodik arról, hogy az oktatói versenyvizsga feltételeit teljesítő
jelentkezők pályázati iratcsomóját a versenyvizsga bizottságok tagjai rendelkezésére
bocsássák online módon, legalább 5 nappal a vizsga időpontját megelőzően, az alábbiak
szerint:
a. A pályázati iratcsomóban található dokumentumok szkennelt verzióját kiegészítik a
tudományos bizottság véleményezési jegyzőkönyvével és a versenyvizsga bizottság
kinevezésével, ugyancsak szkennelt változatban.
b. A max. 10 jelentős publikációt elektronikus formátumban tartalmazó mappát is online
bocsátják a bizottság rendelkezésére.
4. Az előadás témáját a meghirdetett tematika alapján a versenyvizsga bizottság állapítja
meg, és a vizsga időpontját 48 órával megelőzően a bizottság elnöke e-mailen közli a
jelentkezőkkel. Az előadás témáját közzéteszik a versenyvizsga honlapján is, a bizottság
elnökének aláírásával és a közzététel időpontjának megjelölésével.
5. A versenyvizsga lebonyolítása online történik, az egyetem által biztosított Google
Meet platformon keresztül, a meghirdetett időpontban, a jelentkezők és a bizottsági tagok
egyidejű bejelentkezésével. Az online vizsga technikai és adminisztratív feltételeinek
biztosítása a versenyvizsgát szervező kar feladata. Lehetőség szerint ajánlott, hogy a
versenyvizsga kijelölt helyszínén legalább a jelentkezők, a bizottsági elnök és egy
bizottsági tag személyesen jelen legyenek, az érvényes biztonsági előírások betartásával.
Az előadás nyitott az egyetem akadémiai közössége számára, amelyen a részvétel
előzetes bejelentkezés alapján lehetséges, a versenyvizsgát szervező kar által
megállapított módon.
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6. A versenyvizsga teljes kép és hanganyagát rögzíteni kell, és a felvételt a jelentkező
pályázati iratcsomójához kell mellékelni. A felvétel kezelése és archiválása az
adatvédelmi előírások betartásával történik.
7. A bizottsági értékelés a biztosított Google Meet online platformon keresztül történik, a
jelentkezők részvétele nélkül. A versenyvizsga eredményével kapcsolatos döntéshozatal
bizottság tagjainak titkos szavazatával történik, a szavazat titkosságát biztosító digitális
platformon keresztül.
8. A bizottsági tagok az értékelési jelentéseiket, a bizottság döntéséről szóló
jegyzőkönyvet, valamint az összeférhetetlenségekre vonatkozó nyilatkozataikat aláírva,
szkennelt formában küldik el a bizottsági elnöknek, aki elkészíti az összegző jelentést,
ugyancsak elektronikus formában. A versenyvizsga elbírálásának elektronikus
dokumentumait a jelentkező pályázati iratcsomójához csatolják. A bizottság elnöke
gondoskodik arról, hogy az eredeti, minden bizottsági tag által aláírt dokumentumokat
(értékelési
jelentések,
a
bizottság
döntéséről
szóló
jegyzőkönyvek,
összeférhetetlenségekre vonatkozó nyilatkozatok és összegző jelentés) mielőbb eljuttassa
a Rektori Hivatalba.
9. A versenyvizsga eredményét az értékelést követően a bizottság elnöke közli a
jelentkezőkkel az online videokonferencia platformján vagy e-mailben.
10. A versenyvizsgát meghirdető kar kari tanácsi tagjainak online hozzáférést kell
biztosítani a versenyvizsga dossziékhoz, beleértve a bizottsági tagok jelentéseit és az
összegző jelentést. A Kari Tanács videokonferenciás ülés keretében a vizsgabizottsági
elnökök előterjesztése utáni vita alapján határoz a versenyvizsgák jóváhagyásáról,
biztonságos online platformon keresztül lebonyolított titkos szavazattal. A kari tanácsi
határozatról készült jegyzőkönyvi kivonatot elektronikus formában, illetve utólag eredeti
aláírt formában eljuttatják a Rektori Hivatalba.
11. A Szenátus tagjai számára minden egyes versenyvizsga dokumentumaihoz online
hozzáférést biztosítanak, beleértve a bizottsági tagok értékeléseit és az összegző
jelentéseket. A Szenátus online platformon lebonyolított ülés keretében, a jelenlevő
vizsgabizottsági elnök vagy dékán előterjesztése utáni vita alapján határoz a
versenyvizsgák eredményének jóváhagyásáról, biztonságos online platformon keresztül
lebonyolított titkos szavazattal.
Fellebbezések
12. A fellebbezések benyújtása online történik, a Rektori Hivatalba elküldött e-mailen
keresztül, az eredmények véglegesítését követő 3 munkanapon belül. A fellebbezések
megoldása az érvényes előírásoknak megfelelően történik, esetenként a fellebbezési
bizottságok online történő tanácskozása nyomán.
13. A Sapientia EMTE Oktatói versenyvizsga szabályzatának azon rendelkezései,
amelyeket nem érintenek a jelen módosító rendelkezések, továbbra is érvényesek.
14. Jelen módosító rendelkezések a 2020/2021-es tanév első félévében meghirdetett
versenyvizsgákra vonatkozóan lépnek érvénybe, és az országos szintű járványügyi
előírásoknak megfelelően, visszavonásukig érvényesek.
Jelen módszertant a Szenátus 2436/2020.11.27. sz. döntésével hagyta jóvá.
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