NYÍREGYHÁZI EGYETEM

A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

Elfogadva:
2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én
Utolsó módosítás:
2018. május 22., hatályba lép: 2018. május 24-én

A Zenei Intézet ügyrendjét a Nyíregyházi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa –
összhangban a Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával (a továbbiakban: SZMSZ) és
mellékleteivel - az alábbiakban fogadja el:
Általános rendelkezések, az Intézet szervezete
1. §
1) Az intézet neve: Zenei Intézet (rövidítése: ZEI, a továbbiakban: Intézet)
2) Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Elérhetősége: http://www.nyf.hu/enek-zene/
3) Az Intézet szimbóluma: intézeti logó
4) Az Intézet a Szenátus által létrehozott oktatási, oktatásszervezési és kutatási, művészeti
feladatokat ellátó szervezeti egység, amely
a) az Intézet által ellátott szakterületeken összehangolja a képzést és a tudományos
kutatást, művészeti tevékenységet,
b) külön ügyrenddel rendelkezik,
c) az egyetemi költségvetés részeként dologi kiadásokra fordítható kerettel rendelkezik.
5) Az Intézetet intézetigazgató irányítja.
6) Az Intézet dolgozói számára félévente legalább egy alkalommal értekezletet kell tartani.
7) Az Intézet intézeti tanszékei:
a) Ének-zene Intézeti Tanszék
b) Népzene Intézeti Tanszék
8) Az intézeti tanszék nem önálló szervezeti egység, az itt folyó szakmai munkát szakmai
vezető koordinálja.
Az Intézet vezetése
2.§
(1) Az Intézet vezetését a szervezeti egység vezető testületével együttműködve az
intézetigazgató látja el.
(2) Az Intézet
a)
testületi szerve: intézeti tanács,
b)
vezetője: intézetigazgató.
Az intézeti tanács
3. §
(1) Az intézeti tanács tagjainak létszáma 5 fő.
(2) Az intézeti tanács létszáma és összetétele az alábbiak szerint alakul:
- az intézeti tanács elnöke az intézetigazgató, aki hivatalból tagja az intézeti tanácsnak
- az intézeti tanács tagjai:
a) hivatalból a szakmai vezetők: 2 fő
b) választott tagok: intézeti tanszékenként egy-egy fő
(3) Az intézeti tanács választott tagjait a az intézeti tanszékek választják meg.
(4) Az intézeti tanács ülésein tanácskozási joggal részt vesznek:
- szakfelelősök,
- a Hallgatói Önkormányzati Testület elnöke, vagy az általa megbízott személy,
- mindazok, akiket az intézetigazgató eseti vagy állandó jelleggel meghív.
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(5) Az intézeti tanács tagjainak megbízása legfeljebb három évre szól, melynek időtartamát a
megbízólevél tartalmazza. Az intézeti tanács tagjait jelen ügyrend 1. számú melléklete
tartalmazza. A tagok megbízóleveleit az intézetigazgató adja ki.
(6) Az intézeti tanács hatásköre:
- a mintatanterv(ek) keretei között kialakítja az általa oktatott tantárgyak programját,
vizsgakövetelményeit, tananyagait,
- kialakítja az Intézet művészeti programját, kutatási tervét,
- kialakítja az Intézet emberi erőforrásainak fejlesztési tervét, valamint véleményt
nyilvánít a hatáskörébe tartozó személyi kérdések ügyében,
- meghatározza az Intézet rendelkezésére álló költségek felhasználását,
- véleményt nyilvánít az Intézet munkájáról szóló beszámolóval, valamint az Intézet
működésével összefüggő minden lényeges kérdésről,
- dönt az Intézetbe egyetemi, főiskolai tanári és docensi munkakörre kiírandó
nyilvános pályázatok meghirdetésének kezdeményezéséről,
- javaslatot tesz az Intézetben szakfelelős, szakképzettség felelős és tantárgyfelelős
személyére,
- dönt az Intézetbe egyetemi, főiskolai tanári és docensi munkakör legfeljebb egy év
határozott időre való betöltésének Szenátus elé terjesztéséről,
- véleményezi az Intézetbe tanári és oktatói munkakörre benyújtott pályázatokat,
- javaslatot tesz a költségtérítés/önköltség összegének módosítására.
(7) Az intézeti tanács üléseiről emlékeztető készül, melyet az Intézet ügyviteli alkalmazottja
vezet. Az intézeti tanács a hatáskörébe tartozó előterjesztésről, véleményezésről,
javaslattételről a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, személyi kérdésekben titkos
szavazással dönt, amely döntés az emlékeztetőben kerül rögzítésre.
(8) Az intézeti tanácsban betöltött tagság megszűnik:
a) a megbízás lejártával,
b) a megbízás visszavonásával,
c) lemondással,
d) közalkalmazotti jogviszony megszűnésével.
Az intézetigazgató
4. §
(1) Az Intézet vezetője az intézetigazgató. Az intézetigazgatói megbízásokra benyújtott
pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt, döntését megküldi a rektornak, aki a Szenátus
véleményének mérlegelésével dönt az intézetigazgatói megbízás kiadásáról. Az
intézetigazgató megbízása három évre szól, amely – pályázat alapján – több alkalommal
meghosszabbítható. Az intézetigazgatói megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig
szólhat.
(2) Az intézetigazgatói megbízásra vonatkozó nyilvános pályázatot a rektor írja ki.
Az intézetigazgató feladata és hatásköre
5. §
(1) Az intézetigazgató feladat- és hatásköre:
a) képviseli az Intézetet,
b) irányítja az Intézet képzési, tudományos, kutatási, művészeti, fejlesztési és
szaktanácsadási tevékenységét,
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c) irányítja az intézeti humánpolitikai munkát, az intézményi humánpolitikai elvek
figyelembevételével,
d) dönt a szakmai vezetők személyéről,
e) működteti az intézeti minőségirányítást,
f) véleményezi a hallgatók fegyelmi, kártérítési és balesetvédelmi ügyeiben beadott
kérvényeket,
g) gyakorolja az intézeti szabályzatokban ráruházott jogköröket,
h) az Intézet közalkalmazottai felett gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt megillető
jogokat, elkészíti és az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak esetén a
rektor, az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatottak
esetén pedig a kancellár elé terjeszti az Intézet közalkalmazottainak munkaköri
leírásait, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására,
i) javaslatot tesz oktatói előléptetés kezdeményezésére, kitüntetések, kitüntető címek,
díjak
adományozására,
kereset-kiegészítés
megállapítására,
módosítására,
megszüntetésére,
j) javaslatot tehet megbízási jogviszony létesítésére oktatói feladatok ellátására, a
megbízás módosítására és megszüntetésére,
k) ellenőrzi az Intézet eszközeinek és a rendelkezésre álló anyagok célszerű
felhasználását, gondoskodik az Intézet vagyontárgyainak védelméről, karbantartásáról.
(2) Az intézetigazgatónak feladatai ellátása során utasítási, illetőleg intézkedési joga van.
(3) Az intézetigazgató vezetői tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámol a
rektornak és az intézeti értekezletnek.
Az intézeti értekezlet
6. §
(1) Az Intézet oktatóinak, tanárainak és egyéb alkalmazottainak fóruma az intézeti értekezlet,
amit az Egyetemet, vagy az Intézetet érintő fontos kérdések megtárgyalása céljából az
intézetigazgató hív össze. A jelen ügyrendről és az intézeti tanács választott tagjairól,
illetve a megbízás visszavonásáról az intézeti értekezlet dönt tagjai többségének támogató
szavazatával. Az értekezlet félévenként legalább egy alkalommal – az intézetigazgató
beszámolója alapján – megvitatja az Intézet egész tevékenységét és a következő időszak
legfontosabb feladatait. Az értekezlet rendkívüli ülését nyolc napon belül össze kell hívni,
ha ezt az Intézet oktatóinak 30%-a kéri.
(2) Az intézeti értekezlet véleményezi az intézetigazgatói pályázatokat.
(3) Az intézeti értekezleten részt vesznek mindazok, akiket az intézetigazgató eseti vagy
állandó jelleggel meghív.
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ZÁRADÉK
7. §
Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet a 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén
megtárgyalta, és Szenátus elé terjesztését javasolja.
Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet a 2015. június 2. napján megtartott ülésén megtárgyalta,
és Szenátus elé terjesztését javasolja.
Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet a 2016. január 20. napján megtartott ülésén
megtárgyalta, és Szenátus elé terjesztését javasolja.
Jelen Ügyrendet az intézeti értekezlet a 2018. április 24. napján megtartott ülésén
megtárgyalta, és Szenátus elé terjesztését javasolja.
Nyíregyháza, 2018. április 24.
Ferencziné dr. Ács Ildikó
intézetigazgató

Jelen Ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa az RH/41-138/2013. (október 15.) számú
határozatával, 2013. október 17-i hatállyal fogadta el.
Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2015. június 18-i hatállyal, az IHK/111106/2015. (június 16.) számú határozatával módosította.
Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2016. február 18-i hatállyal, az IHK/3734/2016. (február 16.) számú határozatával módosította.
Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2018. május 24-i hatállyal, az IHK/9341/2018. (május 22.) számú határozatával módosította.
Nyíregyháza, 2018. május 22.
A Szenátus nevében:
Vassné dr. Figula Erika
rektor
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1. számú melléklet

Az intézeti tanács személyi összetétele
Elnök: Ferencziné dr. Ács Ildikó, intézetigazgató
Tagok:
Ének-zene Intézeti Tanszék:
Dr. Pintér-Keresztes Ildikó szakmai vezető
Mike Ádám
Népzene Intézeti Tanszék
Bíró István Ferenc szakmai vezető
Juhász Erika
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