EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
a BUDAPESTI EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
és
a KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS TEOLÓGIAI INTÉZET között
TERVEZET
Preambulum
A budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem a Magyarországi Evangélikus Egyház
által fenntartott, államilag akkreditált felsőoktatási intézmény. Székhelye: H-1141
Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, az Erdélyi és Királyhágómelléki Református
Egyházkerület, Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház és a Magyar Unitárius
Egyház által fenntartott, államilag akkreditált felsőoktatási intézmény. Székhelye: RO400124 Kolozsvár, Avram láncú tér 13.
Mindkét intézmény magas színvonalú kutató munkájával, képzésével, nevelésével, az
oktatók tudományos, egyháztársadalmi és közéleti tevékenységével járul hozzá a
magyar protestáns keresztény egyházak, az egyetemes magyar tudományosság és a
nemzeti értékek gyarapításához. Az intézmények hazai és nemzetközi tudományos
közéletben való részvételük és kapcsolatrendszerük által is hozzájárulnak az európai és
az egyetemes teológiai tudomány műveléséhez.
A két intézmény arra törekszik, hogy Krisztus egyháza iránt elkötelezett, Isten Igéjéhez
hűséges, reformátori szellemiséget és teológiai örökséget ápoló, ökumenikus
nyitottságú lelkipásztorokat, protestáns értelmiségieket, szakembereket képezzen.

I. Az együttműködés célja
Az együttműködés célja a szerződő felek közötti kapcsolat megalapozása, és jövőbeli
együttműködésének fejlesztése, szellemi erőforrásaik, anyagi és intézményes
lehetőségeik hasznosítása.

II. A felek jogállása
Az együttműködési szerződés megkötése a szerződő felek egyetemi autonómiáját és
gazdálkodási önállóságát nem korlátozza. Ugyanakkor mindkét szerződő fél jelen
szerződés alapján jogosult arra, hogy dokumentumaiban az együttműködési viszonyt
feltüntesse.
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III. Az együttműködés szervezeti keretei
A felek a közös ügyek intézésére nem hoznak létre állandó testületet. A közös ügyek
áttekintésére,
az
együttműködés
tartalmi
szempontjainak
és
feltételeinek
megállapítására az intézményvezetés - vagy az erre a célra felállított külön intézményi
bizottság - képviseli a szerződő feleket. Konkrét feladatok egyeztetésére mindkét fél
kapcsolattartó személyt nevez meg.

IV. Az együttműködés tevékenységi körei és megvalósulási területei
A felek az oktatási, nevelési, kutatói, tudományos és más szakmai területeken
működnek együtt.
Az intézmények rövidtávon igyekeznek összehasonlítani képzési szerkezetüket és
kölcsönösen tájékoztatják egymást tanulmányi tervük vagy képzési és képesítési
követelményrendszerük jelentősebb, a másik felet is érintő változásairól.
Az intézmények együttműködhetnek új képzések indítása és akkreditáltatása terén,
éspedig a saját humán erőforrásukkal való gazdálkodás függvényében (pl. tanárok
kredit-terhelése, saját intézményi kötelezettségek szem előtt tartása) és a saját
országukban érvényes akkreditációs törvényekre való tekintettel. Felmerülő igények
esetén az intézmények vezetése egyeztet.
A felek együttműködnek a doktorképzésbén, tagjaik kölcsönösen részt vehetnek doktori
fokozatszerzési eljárásban mindkét fél doktori iskolájában (társ-témavezetés, külső
szakbírálat, opponentúra, doktori képzésben való oktatás).
A felek indíthatnak közös kutatási projekteket összehangolt kutatási tevékenységgel,
rendezhetnek közös szakmai szimpóziumokat, tudományos konferenciákat.
A felek közös oktatási és kutatási szervezeteket, testületeket, egységeket hozhatnak
létre a mindkét országban hatályos állami és egyházi felsőoktatási törvények vonatkozó
paragrafusai értelmében. Felmerülő igények esetén az intézmények vezetése egyeztet.
A felek kölcsönösen megküldik egymás könyvtárainak kiadványaikat, publikációikat.
Az érvényes nemzetközi gyakorlat szellemében középtávon megteremtik a hallgatói és
oktatói
mobilitás
feltételeit,
a
felek
a
törvényes
előírások,
hivatalos
kötelezettségvállalásuk és belső szabályzataik értelmében (pl. Erasmus+ program)
kölcsönösen elismerik a másik félnél megszerzett krediteket.
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V. Az együttműködés fejlesztése
A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tartalmi és
szervezeti kérdéseit, valamint az együttműködés tapasztalatait Szenátusaik évente
áttekintik és értékelik, a III. pontban szereplő kapcsolattartó személyek javaslatai
alapján. Az áttekintés és értékelés alapján a felek törekszenek az együttműködés
fejődési irányainak kijelölésére is.
Kötelezettséget vállalnak a felek arra is, hogy az együttműködésre vonatkozóan a másik
szerződő féltől érkező indítványokat minden esetben érdemben megvizsgálják, és
azokban ésszerű időn belül állást foglalnak.

VI. Záró rendelkezések
Felek a szerződést határozatlan időre kötik és az aláírás napján lép hatályba.
Jelen együttműködési szerződést a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem
Szenátusa 2015. október 15-én, 591/5/2015. sz. határozatával, a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet Szenátusa 2015. szeptember 16-án 13/2015.PTI sz. határozatával
fogadta el.
Budapest/Kolozsvár, 2015. október 28.
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