A Karon foglalkoztatott közalkalmazottaknak nyújtható,
tanulmányaikkal összefüggő támogatásokról és kedvezményekről
A PTE Állam- és Jogtudományi Kar (a továbbiakban: Kar) Tanácsa a PTE SZMSZ 6/b.
számú melléklet 9.§ (2) bekezdése alapján, valamint az 5/1998. számú rektori utasítás
végrehajtása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja.
1.§
(1) A Karon foglalkoztatott közalkalmazottak felsőfokú tanulmányainak, valamint nyelvi
képzésének (a továbbiakban együtt: tanulmányok) támogatására e szabályzat rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) Támogatás - a tanulmányoknak a képzési követelményekben meghatározott időtartamára csak annak a közalkalmazottnak nyújtható, aki a Pécsi Tudományegyetemmel tanulmányi
szerződést kötött.
(3) A tanulmányi szerződés megkötéséről, illetve az annak alapján nyújtható támogatás
módjáról és mértékéről - e szabályzat keretei között - a dékán dönt.
2.§
(1) Amennyiben a tanulmányok folytatása a közalkalmazott munkakörének, illetve a
tanulmányi szerződés alapján betöltendő jövőbeni munkakörének ellátásához szükséges, úgy
a Kar tanulmányok folytatásának valamennyi költségét átvállalhatja, és biztosíthatja a
közalkalmazott számára az ahhoz szükséges munkaidő-kedvezményt.
(2) Amennyiben a tanulmányok folytatása a közalkalmazott munkakörének, illetve a
tanulmányi szerződés alapján betöltendő jövőbeni munkakörének ellátásához nem szükséges,
úgy a Kar - kivéve a 3-4.§-ban foglaltakat - a képzéshez nem nyújthat támogatást.
(3) A tanulmányiknak a munkakör ellátásához való szükségességéről a dékán a tanszékvezető,
illetve - a nem oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében - a kari
igazgató javaslata alapján dönt.
3.§
(1) A PTE által folytatott valamennyi képzésben való részvétel során a közalkalmazott
számára - kérelme alapján - a képzés költségtérítése 50%-ának megfelelő támogatás
biztosítható.
(2) A Kar által folytatott képzésekben a Karon foglalkoztatott közalkalmazottat - kérelmére költségmentesség illeti meg.
(3) A kérelmet a Kar dékánjának kell benyújtani a tanulmányok megkezdését megelőzően.
4.§
(1) A közalkalmazott nyelvi képzésének költségeit a Kar azzal a - tanulmányi szerződésbe
foglalt - feltétellel vállalja át, hogy a közalkalmazott a képzés megkezdésének évét követő
naptári év végéig állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tesz és ezt megszerzett oklevél
(bizonyítvány) bemutatásával igazolja.
(2) Amennyiben a közalkalmazott az (1) bekezdésben említett határidőben a nyelvvizsgát nem
szerzi meg, úgy köteles a Kar által nyújtott támogatás összegét a határidő lejártát követő 30
napon belül egy összegben visszafizetni.

5.§
A részmunkaidőben foglalkoztatottak tanulmányinak támogatása során a nyújtott támogatás
összegét a munkaidő mértékére tekintettel arányosan csökkenteni lehet.
6.§
(1) E szabályzat 2002. szeptember 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit először a
2002/2003. tanév első félévében megkezdett tanulmányok esetében kell alkalmazni.
(2) E szabályzat nem érinti a hatályba lépését megelőzően a Kar által nyújtott tanulmányi
támogatásokat, illetve azok feltételeit.
Záradék: A jelen szabályzatot a Kari Tanács 2002. év szeptember hó 18-án tartott ülésén, a
10./02-03 (09.18) KT sz. határozatával elfogadta.

