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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.), a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 05.) Kormányrendelet
rendelkezései, valamint a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának
94. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a karalapítás szabályait az alábbiak szerint határozza
meg.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. § (1) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi Karára, az Egyetem oktatóira,
tudományos kutatóira és hallgatóira, valamint az oktatásban, tudományos kutatásban, továbbá
az Egyetem feladatainak megvalósításában közvetlenül részt vevő foglalkoztatottakra.
(2) A szabályzat rendelkezéseit új kar létesítése, továbbá új kar(ok) egyesülés, szétválás,
kiválás, csatlakozás és befogadás révén történő alapítása esetén kell alkalmazni.
2. § A kar az Egyetem olyan oktatási, tudományos kutatási szervezeti egysége, amely egy
vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített,
szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó művészeti
tevékenység feladatait látja el.

II. FEJEZET
A karalapítás céljai, tárgyi és személyi feltételei
3. § Az Egyetemen új kar akkor alapítható, ha az új szervezeti egység az Egyetemen:
a) javítja a hallgatói, oktatói munka feltételeit,
b) racionalizálja az oktatásszervezés, az irányítás feltételeit,
c) a hallgatók létszámának növekedése, vagy az egyes képzési területek közötti
létszámarány jelentős változása, valamint a képzési terület, tudományterület szerint
összetartozó képzések feladatainak szervezése az Egyetem szervezetének jelentős
átalakítását teszi szükségessé,
d) biztosítja a képzési területek, képzési ágak között az átoktatás, áthallgatás szervezeti
feltételeit,
e) a különböző szakterületek között az oktatásban és a gyakorlati képzésben, a
foglalkoztatásban hatékonyabb együttműködést, az Egyetem szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeinek integrálását eredményezi,
f) nem igényli párhuzamos szervezeti egységek kialakítását, illetve azok megszüntetését,
átalakítását eredményezi,
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g) a tanszéki és intézeti rendszer – az adott képzésekben elvárt ismeretek sajátosságait
figyelembe véve – a tágabb, oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátók
együttműködése, illetve szerveződése irányába módosul,
h) a tudományos kutatási tevékenység feltételeit javítja, illetve, ha kutatóintézetek,
kutatócsoportok intézménybe integrálódását, valamint a kutatói munkakörökben
alkalmazottak oktatásba történő bevonását segíti.
4. § A kar alapításának feltételei:
a) a kar a különböző képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, továbbá
felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) közül legalább alapképzésben és
legalább még egy képzési szinten szervezzen oktatást, egyetemi karalapítás esetében a
leendő kar legalább egy mesterképzésben és legalább egy doktori képzésben szervezzen
oktatást,
b) az Egyetemen a kar alapképzéshez, illetve az alapító okiratban meghatározott
alaptevékenységhez igazodó strukturálódása folytán magába integrálja a különböző
képzési szinteken folyó szakokat és az Egyetem más képzéseinek alapozó, szakmai
törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedő szervezeti egységeit és ez alapján
biztosítja az Egyetemen a képzések közös vagy hasonló szakterületei oktatásának
szervezését,
c) a különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma a kérelem
benyújtását megelőző évben legalább kettőszáz (a nem teljes idejű képzésekben felvett
hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval kell figyelembe venni),
d) az alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos létszáma
legalább nyolcvan fő;
e) a kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma
legalább negyven fő.
Karalapítási eljárások
5. § (1) Az Egyetemen új kar létrejöhet:
a) új kar alapításával,
b) egyesüléssel,
c) szétválással,
d) kiválással,
e) beolvadással.
(2) Az Egyetemen új kar akkor alapítható, amennyiben az Egyetem új képzési területen, vagy
területeken kíván a különböző képzési szintek közül legalább kettőben oktatást szervezni és a
létrehozandó szervezeti egység megfelel a 3.– 4. §-okban foglalt feltételeknek..
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(3) A karok tevékenységének összehangolása céljából az Egyetem karainak egyesülése révén
új kar jön létre. Az egyesüléssel új kar jön létre, amely az egyesüléssel megszűnő karok
jogutódja.
(4) Az Egyetem fennálló karának szétválása esetén az eredeti kar megszűnik, és új karok
jönnek létre. A létrejövő karok a megszűnő kar jogutódai.
(5) Kiválás esetén az eredeti kar tovább folytatja működését, a kiváló szervezeti egységet új
karként lehet megalapítani vagy másik karhoz lehet csatlakoztatni.
(6) Beolvadás esetén a beolvadó kar megszűnik, és a befogadó kar jogutódként látja el a
beolvadt kar feladatait.
III. FEJEZET
A karalapítás eljárási rendje
6. § (1) A Szenátus dönt az Egyetem szervezeti felépítéséről, új kar alapításáról, önálló és
nem önálló szervezeti egység létrehozásáról, átalakításáról, megszüntetéséről, elnevezéséről,
gazdálkodási jogkörének meghatározásáról.
(2) Az Egyetemen kart alapítani a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(továbbiakban: MAB) előzetes véleményének kikérése után lehet, amennyiben azt a MAB
szakértői véleményében támogatta, továbbá az alapítás tényét az Egyetem a regisztrációs
központnak bejelentette. A MAB támogatásának hiányában képzés akkor indítható, ha ahhoz
az Egyetem az Ftv. 106. §-ban meghatározott eljárásban az engedélyt megkapta.
7. § A karalapítási eljárást kezdeményezheti:
a) a rektor,
b) a Szenátus tagjainak kétharmada,
c) az érintett kar(ok) kari tanácsának minősített többségű határozata alapján kar dékánja,
d) kiválás esetén, a kiválni kívánó önálló szervezeti egységek megállapodása alapján a
kijelölt szakfelelős.
8. § (1) Az alapítandó kar előakkreditációjához szükséges dokumentumok kidolgozására a
rektor előkészítő bizottságot kér fel.
(2) Az előkészítő bizottság feladata a MAB által meghatározott dokumentáció, valamint az
alapítandó kar üzleti tervének kidolgozása.
(3) Amennyiben a karalapításra jogutódlás révén kerül sor, az előkészítő bizottság kidolgozza
a jogutódlásra vonatkozó dokumentumot, amelynek elfogadásával a Szenátus rendelkezik
különösen a jogelőd intézménnyel fennálló hallgatói, közalkalmazotti jogviszonyok, valamint
a jogelőd által vállalt kötelezettségek és szerzett jogok jogutódlásának részleteiről.
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(4) Az előkészítő bizottság tagjai:
a) a létesítendő kar képzési programja szerinti képzési terület(ek) vezető oktatói közül a
kar(ok) vezetőjének véleménye alapján a rektor által megbízott legalább két fő,
b) a gazdasági főigazgató, vagy megbízottja,
c) a vezető jogtanácsos.
(5) Amennyiben a karalapításra az 5. § (1) bekezdés b)-e) pontjai alapján kerül sor, az
előkészítő bizottság kiegészül az új kar alapításával érintett karok vezetőivel.
(6) Amennyiben a karalapítás az Egyetem fennálló karait érinti, az érintett karok egyenlő
arányban delegálják az előkészítő bizottság vezető oktatói tagjait.
9. § Az előkészítő bizottság által kidolgozott karalapítási dokumentációt, valamint a kar
alapítására vonatkozó támogató határozatot a Szenátus minősített többséggel hozott
határozatával fogadja el.
10. § (1) A Szenátus határozata alapján a kar alapításával kapcsolatos dokumentációt a rektor
megküldi a MAB-nak.
(2) Amennyiben a MAB a szakértői véleményében foglaltak eltérnek a Szenátusi döntéstől, a
rektor a regisztrációs központnál az Ftv. 106. § (2) bekezdés alapján eljárást kezdeményezhet.
(3) A regisztrációs központ – a MAB újabb szakértői véleményének beszerzése után – első
fokon dönt. A regisztrációs központ a MAB szakértői véleményéhez kötve van, ha az abban
foglaltak az elsőfokú eljárást megelőző eljárásban készített szakértői véleménnyel
megegyeznek.
(4) A regisztrációs központ határozata ellen benyújtott fellebbezést az oktatási és kulturális
miniszter bírálja el.
11. § (1) A rektor a jogerős határozat alapján kérelmezi a kar alapításának nyilvántartásba
vételét.
(2) A kérelemhez csatolni kell
a) a kar alapításával kapcsolatos dokumentációt;
b) a MAB szakértői véleményét;
c) az Egyetemnek a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos álláspontját,
amelyet az előkészítő bizottság készít el.
12. § (1) A Szenátus az új kar nyilvántartásba vételét követő első ülésén – a szervezeti és
működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja az új kar szervezeti és
működési szabályzatát, valamint elfogadja a további szükséges szabályzatmódosításokat.
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(2) A Szenátus összetételét az új kar alapítását követően – az Ftv. Szenátus összetételére
vonatkozó szabályainak, valamint a hallgatói részvételi arányok megtartásának figyelembe
vételével – arányosan módosítani kell.
IV. FEJEZET
Hatályba léptető és záró rendelkezések
13. § E szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.
Pécs, 2007. október 25.
dr. Gábriel Róbert
rektor

Záradék:
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú mellékletét, a
Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzatát a Szenátus 246/2007. (10. 25.) számú
határozatával elfogadta.
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