
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

a SELYE JÁNOS EGYETEM REFORMÁTUS TEOLÓGIAI KARA
és

a KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS TEOLÓGIAI INTÉZET között

Preambulum

A Komáromi Selye János Református Teológia Kar államilag akkreditált felsőoktatási 
teológiai intézmény. Székhelye: 945 01 Komárno, Bratislavská cesta 3322.
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: RO- 
400124 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 
nyítottságú lelkipásztorokat, protestáns értelmiségieket, szakembereket képezzenek.

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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A felek a közös ügyek intézésére nem hoznak létre állandó testületet.
A felek képviselői az együttműködő intézmény intézményi tanácsában tanácskozási 
joggal vesznek részt. Közös ügyek áttekintésére, az együttműködés tartalmi 
szempontjainak és feltételeinek megállapítására, az intézményvezetés vagy az erre a 
célra felállított külön bizottság képviseli a szerződő feleket. Konkrét feladatok 
megoldására mindkét fél kapcsolattartó-személyt nevez meg.

III. Az együttműködés szervezeti keretei

IV. Az együttműködés tevékenységi körei és megvalósulási területei

Az együttműködés tevékenységi körei és megvalósulási lehetőségei a következők:
a) Az egyetemi oktatás terén:
-  egyetemi oktatók és tudományos munkatársak vendég előadóként való meghívása 
és fogadása, előadások, szemináriumok, gyakorlatok, konzultációk, stb. vezetése;
-  közreműködés a -  doktorképzésben;
-  a diákcsere előmozdítása.

b) A tudomány és a kutatás terén:
-  közös tudományos pályázatokban való részvétel, amelyek a különböző 

tudományos kutató munka eredményét biztosítják;
-  közös konferenciák, szimpóziumok és szemináriumok szervezése és az 

oktatóknak az ezeken való aktív részvétele;
-  a felek könyvtárainak szabad, ingyenes használata;
-  a felek publikációinak cseréje.

Az együttműködés tevékenységi körei és megvalósulási lehetőségei a felek kölcsönös 
megállapodásai alapján fejleszthetőek és bővíthetőek.

V. Az együttműködés fejlesztése

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tartalmi és 
szervezeti kérdéseit, valamint az együttműködés tapasztalatait illetékes testületeik 
(Szenátusaik) évente áttekintik és értékelik. 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.
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VI. Záró rendelkezések

Felek a szerződést határozatlan időre kötik és az aláírás napján lép hatályba.

Jelen együttműködési szerződést a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 
Dékáni Kollégium 2015. október 28-án tartott ülése 9-DK/20151.0.28 sz. határozatával, 

a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Szenátusa 2015. november 19-én tartott ülése 
5/2015.11.19/PTI sz. határozatával fogadta el.

Komárom/Kolozsvár, 2015. november 26.

KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS SELYE JÁNOS EGYETEM
TEOLÓGIAI INTÉZET REFORMÁTUS TEOLÓGIAI KARA


