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II.11. 

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása,  

azok eredményei és indokolásuk 

 

Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány alapítványi alap 

a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítására 

 

I. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítását célzó alapítványi alap 

célja  

 

A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítását célzó alapítványi alap létrehozásának 

célja, hogy pályázati eljárás útján elnyerhető forrás biztosításával elősegítse az ITM és az Alapítvány 

között létrejött közfeladat-finanszírozási szerződésben a minőségi mutatók, valamint a kiemelt ágazati 

célok között meghatározott, minősített oktatók, kutatók és a külföldi állampolgárságú oktató 

munkavállalók létszámának növelését, és ezáltal a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságát, 

nemzetközi felsőoktatási rangsorokban történő előrelépését, a minőségi oktatás feltételeinek 

kiszélesítését. 

 

Az Egyetem karai a PTE nemzetközi láthatóságának javítását célzó alapítványi alapból meghirdetett 

program elemeire önállóan, vagy közösen pályázhatnak az oktatói-kutatói állomány minőségének 

emelése, a külföldi állampolgárságú oktató munkavállalók létszámának növelése és a fenntartható és 

költséghatékony működés szem előtt tartásával. 

 

II. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítását célzó alapítványi alap 

elemei: 

1) Nemzetközi elismertséggel rendelkező minősített oktatók, kutatók külföldről történő 

hazafoglalkoztatása 

a) az Egyetem Stratégiájában és ez alapján a Képzési Programjában kiemelt 

szakokra nemzetközi elismertségű, külföldi felsőoktatási intézményben, külföldi 

kutatóintézetben vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatott, a magyar 

felsőoktatási jogszabályi előírásoknak megfelelő magyar állampolgárságú oktató, 

kutató hazafoglalkoztatása (megfelelnek az Nftv. szerinti oktatói-kutatói 

foglalkoztatás kritériumainak és így beszámítanak a minőségi indikátorok 

teljesítésébe) 

b) oktatói, kutatói bér fedezetének részben vagy egészben történő támogatása 

c) oktató, kutató lakhatási feltételeinek támogatása 

 

2) A kiemelt ágazati célok között meghatározott külföldi állampolgárságú oktató 

munkavállalók foglalkoztatása idegen nyelvű képzésben (A FIR OSAP statisztikában a 

magyar állampolgársággal nem rendelkező alkalmazottak, továbbá a nem 

Magyarországon született kettős magyar állampolgárok minősülnek külföldinek. Magyar 

állampolgárság nélküliek: Magyar állampolgárság nélkülinek számít minden olyan 

alkalmazott, akinek sem az első sem a második állampolgársága nem magyar, beleértve az 

ismeretlen állampolgárságúakat is.) 
a) külföldi állampolgár oktató bérének részben vagy egészben történő támogatása 

b) külföldi állampolgár oktató lakhatási feltételeinek támogatása 

c) idegen nyelvű képzések személyi feltételeinek biztosítása. 
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III. Résztvevők köre: 

 

Az alapból történő támogatásra valamennyi kar pályázhat. A kari programok benyújtása a rektoron 

keresztül, rektori jóváhagyással lehetséges. 

 

IV. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítását célzó alapítványi alap 

pályázati rendszere: 

 

1) A kiírás tartalmi, formai követelményei 

a) A programot kizárólag a kiírás mellékletét képező adatlapon lehet benyújtani. 

b) Minden elemre külön adatlapot kell kitölteni. 

c) Az adatlap pontjai nem módosíthatók. 

d) Az anyagokat egy nyomtatott példányban és elektronikus formában kell leadni. 

 

2) Beadási határidő, beadás módja, a pályázatok elbírálásának rendje 

 

A pályázatokat a rektor jóváhagyását követően, rektori aláírással a rektor útján kell a Kuratóriumhoz 

döntésre felterjeszteni. A pályázatokat az alábbi ütemezés szerinti határidőkig lehet a Kuratóriumhoz 

benyújtani:  

a) 2022. augusztus 31. 

b) 2022. október 31. 

 

A beadott pályázatokról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium a fenti határidőig benyújtott 

pályázatokat az alábbi határidővel bírálja el: 

a) 2022. szeptember 15. 

b) 2022. november 15. 

 

V. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítását célzó alapítványi 

alapból biztosított támogatás felhasználási szabályai: 

 

a)  a biztosított forrást kizárólag a pályázatban meghatározott célra lehet fordítani, 

b)  az oktatók, kutatók foglalkoztatása során a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Pécsi 

Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és annak mellékletei szerint kell eljárni, 

c)  az oktatók, kutatók foglalkoztatásának meg kell felelnie a közfeladat-finanszírozási 

szerződésben az adott indikátor teljesítéséhez meghatározott feltételeknek, 

d)  a támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni, 

e)  az elbírálás során előnyt jelent az önrész biztosítása. 

 

A pályázat eredményei és indokolása 

 

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK  

106/2022. (09. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 4 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítását célzó 

alap terhére benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint támogatta: 

 

A) Állam-és Jogtudományi Kar 

„Nemzetközi láthatóság az emberkereskedelem elleni küzdelem jegyében” 
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dr. Jorn van Rij PhD-fokozattal rendelkező holland kutató alkalmazása visiting professorként 

egy éves időtartamra. 

A program összes költsége 9.813.996 Ft 

Igényelt és megítélt támogatás összege 4 906 998 Ft  

 

B) Gyógyszerésztudományi Kar 

„Tudományos és oktatói kiválóságot támogató fiatal gyógyszerész végzettségű külföldi 

állampolgárságú oktatók foglalkoztatása a PTE Gyógyszerésztudományi Kar idegen nyelvű 

képzésében” 

Dr. Das Sourav foglalkoztatása a GYTK Gyógyszertechnológiai és BioFarmáciai Intézetében 

Dr. Ashraf Amir Reza tanársegédi munkakörben történő foglalkoztatása a GYTK 

Gyógyszerészeti Intézetében 

A program összes költsége 16.995.000 Ft 

Igényelt és megítélt támogatás összege 8.497.500 Ft  

 

C) Közgazdaságtudományi Kar 

„Külföldi állampolgárságú oktatók foglalkoztatása a Közgazdaságtudományi Karidegen nyelvű 

képzéseiben” 

Ever Bedoya de Jesus foglalkoztatása 12 hónapra adjunktus munkakörben 

A program összes költsége 6.040. 980 Ft 

Igényelt és megítélt támogatás összege 3.020.490 Ft  

 

D) Műszaki és Informatikai Kar 

„Közös posztgraduális képzés indítása az MSU Denver professzorának közreműködésével 

Sustainability Engineering for the Built Environment területén” 

Közös posztgraduális képzés indítása 

Dr. Balogh Jenő foglalkoztatása a képzési program időtartama alatt 

A program összes költsége 12.000.000 Ft 

Igényelt és megítélt támogatás összege 6.000.000 Ft  

 

A nyertes pályázatok támogatását a Felek között létrejött támogatási szerződés alapján az 

Alapítvány a PTE részére átadja azzal, hogy a pályázatokban meghatározott, a PTE-vel 

jogviszonyba kerülő oktatók, kutatók esetében alkalmazni kell az adott karon működő 

teljesítményértékelési rendszert, az oktatók, kutatók teljesítményértékelését ezek alapján el kell 

végezni és ennek jegyzőkönyvét meg kell küldeni a fenntartó részére. A pályázatokban megjelölt 

indikátorok teljesülését a PTE köteles ellenőrizni. 

 

 

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK  

110/2022. (10. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi láthatóságának javítását célzó 

alap terhére benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint támogatta: 

 

A) Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar 

„PTE BTK Kortárs Kihívások Kutatóközpont” létrehozása 

Dr. Perczel István foglalkoztatása a Kutatóközpont szakmai feladatainak koordinálása céljából 

2022. október 01 és 2023. június 30. között 

A program összes költsége 4.000.000 Ft 
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Igényelt és megítélt támogatás összege 2.000.000 Ft  

 

B) Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

„A KPVK nemzetköziesítési és stratégiai céljainak megvalósítása és nemzetközi tudományos 

kapcsolatrendszerének megerősítése” 

Prof. Cseh Mária, Prof Carl Bardosh, Thomas Xavier Fluri foglalkoztatása a KPVK idegen 

nyelvű képzéseiben 2022. október 31 és 2023. december 31. között 

A program összes költsége 12.000.000 Ft 

Igényelt és megítélt támogatás összege 6.000.000 Ft  

 

C) Művészeti Kar 

„Külföldi állampolgárságú vendégoktatók foglalkoztatása” keretében Szabó Dániel 

foglalkoztatása 2022. szeptember 01. – 2023.december 31. között 

A program összes költsége 33.086.400 Ft 

Igényelt és megítélt támogatás összege 16.593.200 Ft 

 

 


