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Alkotói szabadság a JGYPK-n
Bejelentési és engedélyezési eljárás
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE
XII. fejezet:
1. Az egyetemi és a főiskolai docens valamint az egyetemi és a főiskolai tanár a tudományos
kutatás illetve művészi alkotótevékenység végzéséhez, egyéni tudományos továbbképzéshez –
az egyetemi szabályzatokban és a kari rendelkezésekben előirt bejelentési és engedélyezési
eljárás keretei között – hétévenként alkotói szabadságot vehet igénybe. Az alkotói szabadság
ideje legfeljebb egy év lehet. A szabadság ideje alatt távolléti díj jár.
2. Az alkotói szabadságot kérelemre a kar vezetője engedélyezi azzal, hogy ez az érintett
oktatásszervezeti egység részére többlet bérigénnyel nem járhat.
3. Ha az alkotói szabadságot tudományos kutatás, művészi alkotótevékenység céljára
biztosították, a munkáltatónak és az oktatónak megállapodásban kell rögzíteniük az elérendő
célt és a mulasztás jogkövetkezményeit.
A szabályzat hatálya:
Alkotói szabadságot a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású vezető oktatója
kérelmezhet.
Eljárási rend:
(1) A kérelmet az intézetvezetőhöz kell benyújtani. Az intézetvezető - kikérve az intézeti
tanács véleményét, több pályázó esetén sorrendiséget is megállapítva - a kérelmet a
dékánnak felterjeszti.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyi adatain és tudományos
életrajzán kívül a témában eddig kifejtett tudományos és alkotómunkáját, publikációit,
eredményeit valamint azt a részletes munkatervet, amelyet az alkotói szabadság során
megvalósítani kíván.
(3) A kérelmet minden tanév I. félévére április 30-ig, illetve a II. félévre október 30-ig
kell benyújtani.
(4) A benyújtott kérelmeket a Tudományos Bizottság véleményezi és rangsorolja.
(5) Az alkotói szabadságot – a Tudományos Bizottság javaslatának figyelembe vételével –
a dékán engedélyezi. A döntésről a Kari Tanácsot tájékoztatja.
(6) A Kar – gazdasági, oktatási és egyéb szempontokat is figyelembe véve – egy évben
legfeljebb 3-5 kérelmet támogathat.
Beszámolási kötelezettség:
(1) Az alkotói szabadság lejárta után az oktató köteles az elért eredményekről írásban
beszámolni: egy hónapon belül előzetes jelentést, fél éven belül részletes beszámolót
kell készítenie.
(2) A beszámolót a Tudományos Bizottság értékeli, és javaslatot tesz a jelentés
elfogadására a dékánnak.
(3) Ha az oktató a munkatervében vállalt feladatot önhibájából nem teljesíti, 5 éven belül
a Kar nem támogatja tudományos jellegű pályázatát.
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