AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE

A Tudományos és Kutatásetikai Bizottság az ELTE BGGYK Szervezeti és Működési Szabályzata
13. § (1-4. pontja) alapján működik, összhangban az ELTE Etikai Kódexével.
A Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Kar tudományos
tevékenységéhez kapcsolódó stratégiai, fejlesztési, koordinációs és adminisztratív ügyekben
illetékes döntés-előkészítő és javaslattevő testület, amely feladatkörében:
a) véleményezi az ELTE tudományos kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenységével
kapcsolatos szabályzatait, előterjesztéseit
b) koordinálja és véleményezi a Kar kutatási portfóliójának működtetésével,
fejlesztésével kapcsolatos előterjesztéseket,
c) gondozza a Kar kutatási stratégiáját,
d) a Kari Tanács által elfogadott szempontrendszer alapján véleményezi a Kar szervezeti
egységeinek kutatási teljesítményét,
e) véleményezi a kutatói megbízásokat, minősítési eljárásokat,
f) első fokon eljár hallgatói és oktató-kutatói kutatásetikai ügyekben, eljárásokban.

Szervezet
A Bizottság elnöke a Kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, tagjai az intézetek
vezetői vagy delegáltjai, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő. A
Bizottság 7 főből áll. A bizottság tagjainak mandátuma három évre szól.
A Bizottság maga fogadja el ügyrendjét, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A Bizottság
munkájáról évenként egy alkalommal beszámol a Kari Tanácsnak.

A Bizottság elnökének feladatai
A Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a Bizottság kutatásetikai funkciója a más
funkciókkal való érdekütközés nélkül valósuljon meg.
b) kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal és más szervezeti egységekkel a tudományos és
kutatásetikai tárgykörbe eső feladatokkal összefüggésben.
c) intézkedik a Bizottsághoz a jelen szabályzat mellékletében szereplő formában (1. sz.
melléklet) benyújtott kutatásetikai véleményezést igénylő kutatási tervek megfelelő
elbírálásáról.
d) intézkedik a Bizottság javaslatainak, döntéseinek a kari nyilvánosság elé tárásáról.
a)

A Bizottság működése
A Bizottság szemeszterenként kétszer a tagok személyes megjelenésével járó ülést tart.
Szükség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze. Ennek helyszínét és időpontját a
tagokkal való egyeztetés után az elnök állapítja meg. A Bizottság munkájába külső szakértőt,
szakértőket vonhat be.
Az ülés határozatképes, ha a Bizottság tagjainak legalább négy tagja jelen van. A Bizottság
döntéseit a jelenlévők szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén
a Bizottság elnöke dönt. A határozatképes ülésen megvitatott döntések akkor tekinthetőek a
Bizottság által jegyzettnek, ha azt a bizottsági tagok - személyes megjelenés esetén –
aláírásukkal hitelesítik.
A Bizottság - az elnök döntése alapján – elektronikus úton is hozhat döntéseket, ha a
személyes jelenlétre alapozott ülés nem célravezető, vagy nem szükséges.
A Bizottsági ülésekről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt a Bizottság elnöke vagy bármely
tagja készítheti, az emlékeztető az ülést követően minden tag számára kiküldésre kerül.
A Bizottság munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Kari Tanácsnak.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tudományos és
Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje a Kari Tanács jóváhagyásával 2015. június 17-én lép
hatályba.

Budapest, 2015. június 17.

