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AZ ÁLLÁSKERETEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI MÓDJA 
 
 

Célkitűzés: az egységes, a törvényes előírásoknak megfelelő álláskeretek elkészítési 
módjának meghatározása  
 
Törvényes háttér: 
1. A  2011/1- os Tanügyi törvény  
2. A Sapientia EMTE Belső rendszabályzata 
3. A Sapientia EMTE Szenátusának és Rektori Tanácsának határozatai  
 
Általános elvek 
1. Az álláskeretet az oktatást és kutatást biztosító tanszékek vezetői készítik el, az 

oktatókkal konzultálva. Ezt a feladatot a vezető nem ruházhatja át másra  
2. Az álláskeretet Kari Tanács láttamozása után benyújtják a Rektori hivatalhoz, ahol 

ellenőrzés után szenátusi elfogadásra terjesztik elő. 
3. Az álláskeretet minden lapját az igazgató, a dékán, a rektor írja alá és a gazdasági 

főigazgató ellenjegyzi.  
4.  Az álláskeret nem tartalmazhat javításokat, vagy kiegészítéseket. 
5. Az álláskeret az alapegységek állásainak listáját tartalmazza, a következő 

sorrendben: igazgató, egyetemi tanár, docens, lektor/adjunktus, tanársegéd és 
gyakornok. Ugyanazon oktatói fokozaton belül a rangsorolás a felsőfokú oktatásban 
letöltött szolgálati idő után történik. Abban az esetben, ha az alapegységben emeritus 
professzorok (profesor consultant) is működnek, állásaik az álláskeret végén ábécé 
sorrendben szerepelnek. 

6. Az álláskeretben csak a főállású oktatókat nevesítik. A fenntartott állások esetén 
nevesítik az oktatót, az üres állások esetén nem. A szabad állásokban lévő órákat 
elsősorban belső oktatókkal fedik le, betartva a törvényes előírásokat és az EMTE 
Belső rendszabályzatát. 

7. A belső óraadók nevét nem tüntetik fel az általuk megtartott órák mellett az 
álláskeretben. A belső óraadó kifizetése csak a Szenátus által elfogadott maximális 
terhelésen túl terjedő órákra igényelhető, de nem haladhatja meg az 1 oktatói 
állásnak megfelelő terhelést.  

8. A társult oktatók a Szenátus által félévenként jóváhagyott jegyzéke az álláskeretek 
mellékletét képezi. 

9. A nagy és kiscsoportok számát, az egyes évfolyamok hallgatói létszámának 
függvényében az alapegység és a Kar gazdasági helyzetének, az érvényes 
szabályozásoknak figyelembe vételével határozzák meg minden tanév kezdetekor. A 



hallgatói csoportok felosztását (formaţii de studiu) a Kari Tanács javaslatára a 
Szenátus hagyja jóvá.  

Az oktatási és kutatási norma 
10. Az oktatói állások a következő, hallgatókkal végzett tevékenységeket tartalmazzák, 

az állás szintjének megfelelően: 
a) előadások 
b) szemináriumok 
c) laborgyakorlatok 
d) tervek 
e) más csoportos tevékenységek, beleértve a nyári szakgyakorlatokat is. 
f) diploma dolgozat vezetés  
g) évközi írott (ZH, házi feladat, referátum), vagy szóbeli felmérés, 
h) félévi felmérés, kiértékelés (kollokvium vagy vizsga), beleértve más 

tantárgyfelelős vizsgáján való részvételt, második vizsgáztatóként abban az 
esetben, ha az adott tantárgy nincs az illető oktató álláskeretében 

i) a hallgatók tudományos, oktatási vagy kulturális tevékenységek vezetése 
j) diákköri tudományos munka irányítása, 
k) tanulmányi program felelősi - szakkoordinátori órák, 
l) konzultációk, 
m) különböző szintű vizsgabizottsági tevékenység 

11. Az első négy tevékenység a-d össz heti átlagos konvencionális óraszáma, vagyis az 
oktatási normatíva törvény által meghatározott értékei a következők: 

a) egyetemi tanár minimum 8 óra / hét,  
b) docens minimum 9 óra /hét,  
c) adjunktus minimum 11 óra /hét,  
d) tanársegéd minimum 12 óra /hét,  
e) gyakornok minimum 6 óra /hét és maximum 5 óra/hét kötelező óralátogatás.  

12. Az Egyetemen az álláskeretben tartalmazott óraszám minden oktatói állás esetében 
legalább a jelen szabályzat által előírt minimális óraszám kell, hogy legyen. 

13. Az egyetemi tanár és a docens esetében a heti minimális előadás szám 4 óra, az 
adjunktus esetében 2 óra. 

14. Kivételesen, szenátusi jóváhagyással, a doktori címmel rendelkező tanársegéd állása 
tartalmazhat heti 2 óra előadást is. 

15. A 10. pont e)-m) alpontokban foglalt tevékenységeket az álláskeret más 
tevékenységek oszlopában tűntetik fel. Ezen órák számának és a 10. pont a)-d) órái 
számának összege 448 óra kell, hogy legyen minden állás esetén. 

16. Azon állások esetén (professzori, docensi, adjunktusi), amelyek valamilyen okból a 
13. pontban előírt óraszámnál kevesebb előadást tartalmaznak, az állás óraszámát 2 
órával emelik. 

17. Az adjunktusi, docensi és professzori állások esetében az álláskeretnek tartalmaznia 
kell legalább 3 hallgató államvizsga dolgozatának vezetését. (Az e fölött végzett, de 
nem több mint 8 államvizsga dolgozat vezetése, az érvényes bérezési rendszer 
szerint, a rendes bér felett kerül kifizetésre. Társult oktatók, vagy külső szakemberek 
esetében az államvizsga vezetést külön bérezik). 

18. Azon oktatók esetén, akik az előző tanévben valamilyen okból nem végeztek 
bizonyítható és elismerhető tudományos munkát, vagy olyan oktatási területük van, 



hogy nem végeznek tudományos tevékenységet, az alapegység igazgatója 
javaslatára, az állásuk 4 órával többet tartalmazhat mint a megfelelő normatív 
óraszám. 

19. A szabad állások tervezése emelt óraszámmal történhet, de nem haladhatja túl a 
megengedett 16 óra/hét megterhelést. 

20. Azok a személyek, akik a törvényes előírásoknak megfelelően betöltenek egy szabad 
állást, az állásban lévő más tevékenységet is elvégezik, a felvállalt órák arányában, 
beleértve a tudományos tevékenységet is. Hallgatónként egy félévben összesen 20 
percnyi vizsgadíj fizethető ki a nem főállású oktatónak, az oktató fokozatának 
megfelelő, de legtöbb társult adjunktusi dr. órabérrel számolva. Egy oktatónak 
vizsganaponként legfeljebb 10 órabérnyi összeg, egy vizsgaidőszak alatt legfeljebb 
egy havi, a besorolása és az állás százalékos lefedése szerinti vizsgadíj fizethető ki. 

21. Abban az esetben, ha egy tanévben valamely főállású oktató állását nem lehet a 10. 
pont előírásainak megfelelően kialakítani az álláskeretben, a hiányzó órák kutatási 
tevékenységgel pótolhatók, ez azonban nem lépheti túl az állásnak megfelelő órák 
50%-át. A kutatási tevékenység átszámításakor 1 oktatási óra 0,5 kutatási órának 
felel meg. Ebben az esetben a versenyvizsgával megszerzett állás max. 2 egymást 
követő tanévben pótolható kutatási normával.  

22. Azon professzori vagy docensi állások esetén, amelyet a tanév során meghirdetni 
szándékoznak, maximum három tantárgy iktatható be. Kisebb állások esetén max. 4 
tantárgy szerepelhet. 

23. A versenyvizsgával betöltött állás tantárgyi összetétele csak kivételes esetekben 
módosítható a következő évben. 

24. Ha valamely főállású oktató által betöltött állás tantárgyai valamilyen oknál fogva 
megszűnnek, az oktató más, a szakterületének megfelelő tantárgyat is oktathat, az 
alapegység igazgatója javaslatára és a sikeres belső vizsga nyomán.  

 
 
Az álláskeret elkészítésének módja 
 
25. A tantervben szereplő tantárgyak szaktanszékekre való leosztását a tanszékek 

javaslatára a Kari Tanács fogadja el.  
26. A más karon oktatandó tantárgyak álláskeretbe való iktatásának előfeltétele a kari 

RENDELÉSI LAP (a. melléklet), amely tartalmazza, az indítandó tantárgyak 
jegyzékét a tanterv szerint (román nyelven) és óraszámait, a feliratkozott hallgatók 
létszámát, a tantárgyat hallgató évfolyamok, nagy és kiscsoportok számát. 

27. A RENDELÉSI LAP elkészítésnek előfeltételei az ÉRVÉNYES TANREND, 
vagyis a Szenátus által elfogadott tanterv adott tanévre meghirdetendő része, és az 
annak megfelelő tantárgyi adatlapok 

28. A RENDELÉSI LAPOT a a dékáni hivatal készíti el,  a kari tanács javasolja az 
egyetem vezetősének az elfogadásra. 

29. A törvényes előírás szerint az álláskeret minden állása 448 órának megfelelő oktatói 
tevékenységet ír elő, a 2. mellékletnek megfelelő átszámítással. 

30. Az álláskeret elkészítésekor az alapegység igazgatója meghatározza minden oktató 
évi feladatait, amelyet az Álláskereti adatlapban (b. melléklet) rögzít. 



31. Az álláskeretek tervezésekor figyelembe kell venni a meghirdetendő állások 
összetételét, úgy hogy a főállásúak a kompetenciájuknak megfelelő állást töltsenek 
be.  

32. Az álláskeretben mindkét félév során meghirdetendő állásokat fel kell tüntetni, 
megjelölve a meghirdetés tervezett félévét. 

33. A végleges álláskeretben "más tevékenységek" oszlopát is kötelezően ki kell tölteni. 
34. Az alapegységekben megvitatott és elfogadott, a Kari Tanács által láttamozott 

álláskeretet, a Dékáni Hivatal a megszabott határidő betartásával a Rektori 
Tanácshoz küld, ellenőrzés céljából.  

35. A Rektori Tanács megjegyzései nyomán korrigált végleges álláskeretek a szenátusi 
jóváhagyás után lépnek érvénybe. 

36. Az álláskeret módosítása a tanév folyamán nem lehetséges.  
37. A főállású oktatók állásából valamilyen objektív okból kiesett órákat az alapegység 

igazgatója, a törvényes előírásoknak megfelelően, más feladatokkal kompenzál. 
 
 
Jelen eljárási rendet a Sapientia EMTE Szenátusa 2007. július 19-i ülésén hagyta jóvá és 
2011. június 10-i és 2012. május 25-i ülésén módosította. 
 
 
 
      Dr. Dávid László, egyetemi tanár 
        Rektor 
 
 
 
 
 
 
Ellenjegyzi: Zsigmond Erika, ügyvéd, 
  egyetemi jogtanácsos 
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