A PTE Állam- és Jogtudományi Kara oktatói külföldi utazásaihoz nyújtott
támogatásokra vonatkozó szabályzat
1.§
A Karon közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók és kutatók (a továbbiakban:
oktató) tanulmányi és kutatási célú külföldi tartózkodására fordítandó összeget a Kar éves
gazdálkodási tervében kell meghatározni.
2.§.
(1) Az oktató - kérelme alapján - külföldi oktatási vagy kutatási célú tartózkodásához kari
támogatásban részesíthető. A kérelmet a Kar dékánjához kell benyújtani, és ahhoz mellékelni
kell a külföldi tartózkodás célját alátámasztó dokumentumokat.
(2) A támogatásról, illetve annak összegéről a Külügyi Bizottság javaslata alapján a dékán
dönt és döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmezőt.
(3) A kérelmeket beérkezésük sorrendjében kell elbírálni.
3.§.
(1) Az oktatónak nyújtott kari támogatás legmagasabb összege a 2004. évben külföldi
konferencián előadást (korreferátumot stb.) tartó oktató számára 200.000.-Ft egyéb
(tanulmányi és kutatási) céllal külföldön tartózkodó oktató számára 100.000.-Ft.
(2) Indokolt esetben, különösen a Karral szerződéses kapcsolatban álló külföldi kar vagy más
szervezet által szervezett rendezvényen való részvétel alkalmával a dékán a támogatás
összegét - a Külügyi Bizottság javaslatára - megnövelheti.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt célra csak annak az oktatónak nyújtható
támogatás, aki az ott megjelölt támogatás 30%-ának megfelelő összeget saját vagy külső (pl.
pályázati) források bevonásával biztosítja, és erre vonatkozóan a támogatás iránti kérelemben
kötelezettséget vállal.
(4) Az oktató a külföldi tartózkodás tartamára, de legfeljebb 7 napra átalány költségtérítésre
(napidíjra) jogosult
4.§.
(1) A kari támogatás felhasználására , illetve elszámolására a vonatkozó egyetemi szabályzat
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a külföldi tartózkodásról szóló beszámolót a
Külügyi Bizottságnak a hazaérkezést követő 15 napon belül kell benyújtani.
(2) Az az oktató, aki a beszámolót az (1) bekezdésben meghatározott határidőben nem nyújtja
be, a következő támogatási időszakban támogatásban nem részesülhet.
5.§.
A kari támogatás felhasználására, illetve az elszámolásra a vonatkozó egyetemi szabályzat
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a külföldi tartózkodásról szóló beszámolót a
dékánnak a hazaérkezést követő 15 napon belül be kell nyújtani.
6.§.
Az 1-3. § rendelkezései a Kari Tanács általi elfogadást követő napon lépnek hatályba; azokat
a 2004. április 1. napját követően benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.
Záradék: Az ÁJK Tanácsa 2004. március 23-én tartott ülésén hozott 40./ 03-04. (03. 23.) KT.
sz. határozata alapján módosítva.

