1/2017. (2017.I.31) sz. Dékáni Utasítás
a tanszéki ügyrend tartalmáról
Az Ügyrendet a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a 2015.
március 1-én hatályba lépett Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(továbbiakban: BME vagy Egyetem) Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban: SZMR)
(Egységes szerkezetben a 2015. június 29-1, a 2015. december 21-i, a 2016. július 11-i,
valamint a 2016. december 19-i szenátusi üléseken hozott határozatokkal) és az
Építészmérnöki Kar (BME ÉPK) 2017. január 30-án hatályba lépett Szervezeti és Működési
Szabályzata (SZMSZ) alapján, az alábbi tartalomjegyzék releváns pontjainak leírásával kell
elkészíteni és egy példányban aláírva leadni a dékáni hivatalba március 31-ig. Az Ügyrend
célja, hogy előírja az adott Tanszék oktatás- és kutatásszervezésével, gazdálkodásával és
ügyvitelével kapcsolatos szabályokat, meghatározza az ÉPK SZMSZ-ében nem részletezett
munkamegosztási és eljárási rendet, a tanszéki felelősök főbb feladatait, a hatásköröket,
illetve azok megoszlását.
Az Ügyrend ismerete és az ügyrendi előírásoknak megfelelő ügyintézés az adott Tanszék
dolgozóira nézve kötelező.
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