
 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Alkotói szabadság igénybevételére 
 

 

Karunk a TTK Kari Tanácsának 2012. május 18-i határozata alapján pályázatot hirdet a 2012/2013-

as tanév őszi félévétől kezdődően 3-tól 12 hónapig terjedő időtartamú alkotói szabadságok igény-

bevételére. Tekintettel arra, hogy a törvényi szabályozás miatt a Kari Tanács az alkotói szabadság 

intézményét saját hatáskörben 2012. szeptember 1-től hozta létre, ezért –az általános szabályozástól 

eltérően– a megpályázható alkotói szabadságok legkorábbi kezdő időpontja 2012. szeptember 1. 

lehet. A pályázaton a BME-n legalább három és fél éve teljes munkaidős oktatói, kutatói vagy taná-

ri munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott vehet részt.  

 

A pályázati csomag a következő dokumentumokat tartalmazza: 

 Pályázati felhívás (ez a dokumentum), 

 Pályázati feltételek, 

 Pályázati űrlap (Adobe Reader-ben elektronikusan kitöltendő), 

 A pályázó nyilatkozata (Adobe Reader-ben elektronikusan kitöltendő). 

 

A pályázati csomag a jelen felhíváshoz csatolt mellékletben található. A pályázati űrlapon részletes 

munkatervet kell megadni, mely tartalmazza a pályázó által megfogalmazott eredményességi muta-

tókat (indikátorokat), amelyek alapján az elvégzett munka sikere a későbbi értékelés során megítél-

hető lesz. A pályázati űrlapot el kell látni a tanszékvezető és a pályázati feltételek (e) pontja szerint 

intézetre is kiterjedő oktatási vagy egyéb feladatok kiesése esetén az intézetigazgató egyetértő nyi-

latkozatát jelző aláírásokkal. A pályázónak külön űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a megpályá-

zott szabadság befejezésétől visszaszámított 7 éves időtartamon belül milyen időtartam(ok)ra vett 

korábban igénybe alkotói szabadságot. 

 

A pályázatokat elektronikusan a TKK Dékáni Hivatalának ttk-dekani@ttdh.bme.hu elektronikus 

levélcímére, az aláírt papír alapú pályázatot 1 példányban a Dékáni Hivatalba kell benyújtani. A 

pályázatok beadási határideje: 2012. június 4. 

 

Benyújtandó dokumentumok (elektronikus és papír alapú formában is): 

 Elektronikusan kitöltött és kinyomtatott, aláírásokkal ellátott pályázati űrlap, 

 Elektronikusan kitöltött és kinyomtatott, aláírással ellátott pályázói nyilatkozat. 

 

A beérkezett pályázatokat a TTK Tudományos Bizottsága véleményezi és a Bizottság értékelését 

felhasználva az alkotói szabadság engedélyezéséről a dékán 2012. június 15-ig dönt. A döntésről a 

pályázókat a Dékáni Hivatal –az érintett intézetigazgató és tanszékvezető egyidejű tájékoztatásával– 

elektronikus levélben értesíti. 

 

 

Budapest, 2012. május 23. 
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