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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban Egyetem vagy BME)
Természettudományi Karának (TTK) Kari Tanácsa a TTK Kognitív Tanulmányi Tanszékének
Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjével
(SzMR), Humánpolitikai Szabályzatával (HSZ), a TTK Szervezeti és Működési
Szabályzatával (TTK SzMSz), valamint a TTK Gazdálkodási Szabályzatával összhangban az
alábbiakban határozza meg.
Az SzMSz hatálya: Jelen SzMSz hatálya kiterjed a Kognitív Tudományi Tanszék összes
közalkalmazottjára, a Kognitív Tudományi Tanszékkel egyéb jogviszonyban álló
személyekre, valamint a Kognitív Tudományi Tanszékkel hallgatói jogviszonyban álló
személyekre (hallgatók).

1. A Tanszék neve
Magyarul: Kognitív Tudományi Tanszék
Angolul: Department of Cognitive Science

2. A Tanszék címe és elérhetőségei
1111 Budapest, Egry József u. 1. T épület V. emelet
Tel.: 4631273
Fax.: 4631072
Email: mail@cogsci.bme.hu
Számlázási cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.

3. A Tanszék bélyegzője
Ovális alakú bélyegző, felirata:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
Kognitív Tudományi Tanszék

4. A Tanszék feladatai
A Kognitív Tudományi Tanszék (Tanszék) a BME TTK önálló oktatási szervezeti
egysége, tevékenységét a tanszékvezető irányítja. A Tanszék közvetlen operatív
felügyeletét a Kar dékánja látja el. A nem oktató-kutató dolgozók munkáltatója az
egyetem kancellárja.
Feladata a kognitív tudományi-, pszichológiai-, kommunikációs, mérnök-,
matematikus- és fizikusképzéssel összefüggő oktató-nevelő munka, valamint
tudományos kutatás a kognitív tudomány és az azt alkotó részek területén.
4.1. A Tanszék feladatai az oktatás terén
4.1.1. graduális (alap- és mester) képzésben, a kognitív tudományi (Kognitív
Tanulmányok és Cognitive Science, illetve 2017-től a Számítógépes és kognitív
idegtudomány) mesterszak irányítása, az itt folyó képzés működtetése, részvétel a
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BME GTK pszichológia mesterképzésében, a kognitív pszichológia MA
specializációban, illetve a BME alap- és mesterképzésére beiratkozott hallgatók
oktatása, magyar és idegen nyelvű képzési formákban egyaránt.
4.1.2. tudományos képzésben a Pszichológia (Kognitív Tudomány) Doktori Iskola
programjának megvalósítása, az Iskola működtetése, kognitív tudományi képzés
és témavezetés.
4.2. A Tanszék feladatai a kutatás terén
4.2.1. Tudományos kutató-fejlesztő munka a kognitív tudományhoz tartozó
területeken, elsősorban:











észleléskutatás
kísérleti látáskutatás
a látás neurobiológiai elemzése
emlékezetkutatás
kísérleti pszicholingvisztika
a gyermeknyelv pszicholingvisztikai és számítógépes elemzése
fejlődési és szerzett kognitív zavarok elemzése
kísérleti neuropszichológia és neuropszichiátria
nyelvtechnológia
pszichológiatörténet és a kognitív tudomány története

4.2.1. A Tanszék oktatói és kutatói részt vesznek a fenti kutatásokban, pályázatokkal
segítik az erőforrások előteremtését a kutatásokhoz. Az oktatók a hallgatóknak a
tanszéki kutatómunkába történő bevonásával gazdagítják a diákok tudományos
készségeit, és az Egyetemen folyó tudományos diákköri tevékenységet. A
Tanszék Kognitív Tudományi diákkört működtet. A Tanszék oktatói és kutatói a
kutatások és fejlesztéseik eredményeit nemzetközi és hazai publikációkkal s
egyéb formákban (konferencia előadás, munkaértekezlet szervezése, stb.)
mutatják be. Ennek célja a közös tudáshoz való hozzájárulás, valamint a Tanszék
és a BME, ezen belül a TTK hírnevének is a növelése.

5. A Tanszék feladataival összefüggő tevékenységek
5.1. A 4. pontban felsorolt Tanszék által gondozott képzések tanterveinek, tantárgyi
programjainak kidolgozása, karbantartása, fejlesztése, esetenként javaslattétel új
szakok, vagy specializációk alapítására és indítására.
5.2. A Tanszék által meghirdetett tantárgyak oktatásához szükséges tankönyvek,
jegyzetek és oktatási segédanyagok készítése, folyamatos karbantartása, különös
tekintettel az Internetes megjelenítés követelményeire. A karbantartásra minden
kurzusban 2 évente kerül sor. A képzési és továbbképzési programokban felvett
tantárgyak előadásainak, gyakorlatainak megtartása, konzultáció a diákokkal,
műhelymunkák, diplomamunkák és PhD értekezések vezetése.
5.3. A Tanszék feladata a nemzetközi élvonalba sorolható alap- és alkalmazott kutatások
végzése, kutatási eredmények nemzetközi szakmai fórumokon való megjelenítése,
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részvétel a nemzetközi tudományos kutatói életben. Szintén feladata a
kutatásfejlesztési (K+F) tevékenység összehangolása a tanszéken belül valamint
külső partnerintézményekkel és más karokkal.
5.4. A Tanszéken folyó oktatási és kutatási tevékenység magasabb szintű megjelenítése
érdekében a Tanszék a publikációk mellett előadássorozatokat, hazai és nemzetközi
konferenciákat szervez, amelyekről aktuális információk a tanszék honlapján
olvashatók.
5.5. A Tanszék oktatói és kutatói részt vesznek nemzetközi és hazai tudományos
folyóiratok és könyvsorozatok készítésében, melyek az MTMT adatbázisban nyomon
követhető.

6. A Tanszék szervezete
A tanszéki feladatokat oktatók, kutatók, adminisztratív és technikai munkatársak, valamint a
doktori képzésben résztvevő diákok és demonstrátor egyetemi hallgatók, és esetenként
megbízott oktatók a munkaköri leírásokban vagy megbízási szerződésekben szabályozott
módon, együttesen látják el.
6.2. A Tanszék keretében nem önálló, oktatási kutatási tevékenységet végző egyéb
szervezeti egységként szakmai laboratóriumok működnek a kísérleti pszichológiai és
idegtudományi kutatások biztosítására. Ezek tanszéki hatáskörben hozhatóak létre és
szüntethetők meg. Vezetőiket a Tanszéki Értekezlet véleménye alapján a
tanszékvezető bízza meg kétéves időtartamra. A laboratóriumok vezetőinek
tudományos minősítéssel kell rendelkezniük.
6.3. A laboratórium vezetője biztosítja a kutatáshoz szükséges berendezések felügyeletét,
a kölcsönös hozzáférhetőséget és az állandó módszertani fejlesztést.

7. A Tanszék vezetése és a Tanszéki Értekezlet
7.1. A tanszékvezető feladata és hatásköre
7.1.1. A tanszékvezető feladata, hogy a Tanszék teljes oktatási és kutatási profilját
képviselje a BME Szervezeti és Működési Rend című szabályzatában rögzítettek
szerint.
7.1.2. Képviseli a Tanszéket az egyetemi, kari testületek és vezetők előtt, továbbá
az Egyetemen kívül.
7.1.3. Munkairányítói jogkört gyakorol, a Tanszék munkatársai vonatkozásában,
ellenőrzi és koordinálja a Tanszéken folytatott oktatási tevékenységet és
tudományos kutatómunkát, tájékoztatást nyújt, elősegíti a publikációs és
innovációs tevékenységet és részt vesz a Tanszék munkatársainak minősítésében.
7.1.4. Véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményezhet a Tanszéket
érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben. Véleményezési joga van a
tanszékvezetőknek a dékánhoz vagy a kancellárhoz intézett, személyi döntéseket
érintő javaslataival kapcsolatban.
7.1.5. Félévenként legalább egyszer összehívja a Tanszéki Értekezletet. Ellátja a
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Tanszéki Értekezlet elnöki teendőit, gondoskodik az Értekezlet elé kerülő
javaslatok előkészítéséről, határozatainak végrehajtásáról.
7.1.6. Felelős a rábízott anyagi javakért és a tanszéki adminisztráció irányításáért. A
Kari Tanács által elfogadott kari költségvetési kereteken belül irányítja a
tanszék gazdálkodását. Költségvetés alapján irányítja a tanszéki gazdálkodást a
hatályos egyetemi SZMR rendelkezéseinek megfelelően.
7.1.7. A jogszabályok és az Egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi,
irányítja, koordinálja és a Kancelláriával együttműködve ellenőrzi a Tanszék
bevételszerző tevékenységét.
7.1.8. Irányítja és ellenőrzi a Tanszéken belüli munka -, tűz- és vagyonvédelmet.
7.2. A Tanszéki Értekezlet összetétele, hatásköre és működése
7.2.1. A Tanszéki Értekezletnek tagja a Tanszék minden közalkalmazotti
jogviszonyú dolgozója.
A Tanszéki Értekezlet szavazati jogú tagjai:
a Tanszéken foglalkoztatott minden BME-vel munkaviszonyban álló
közalkalmazott
Tanácskozási jogú tagok:
A Pszichológia Doktori Iskola Tanszékhez tartozó doktoranduszai
7.2.2. A Tanszéket érintő stratégiai jelentőségű kérdéseket a Tanszéki Értekezlet
megtárgyalja és véleményezi.
7.2.3.
•
•
•
•
•
•
•

A Tanszéki Értekezlet véleményét ki kell kérni az alábbi ügyekben:
szak- és specializáció indítások javaslattétele
tantárgy indítások
javaslattétel valamely képzés lényeges módosítására
új kutatási irányok megjelenése a Tanszéken
a Tanszéki SzMSz és Ügyrend kialakítása, módosítása ügyében
a Tanszék tanszékvezetőjének és tanszékvezető-helyettesének megbízása
ügyében
minden olyan kérdésben, amelyről a jogszabályok, egyetemi, kari
szabályzatok, határozatok így rendelkeznek.

8. Felelősi rendszer, ügyintézők, feladat- és hatáskörök
8.1. A tanszékvezető munkáját folyamatosan megbízott oktatási felelősök és ügyintézők
segítik. Tevékenységüket a vonatkozó egyetemi-, kari- és tanszéki előírások vagy
eseti megbízások alapján végzik.
8.2. Az igazgatási, az ügyviteli és gazdálkodási feladatok felelősi rendszerét a
megállapodások és a munkaköri leírások rögzítik. Az ügyintézők feladatait a
munkaköri leírások vagy megbízási szerződések tartalmazzák.
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9. A tanszék irányításának eszközei
A tanszék irányításának és vezetésének jogi eszközei A BME SZMR-ben és TTK
SZMSZ-ben meghatározott feltételek szerint:
BME KTT tanszéki SZMSZ,
BME KTT Ügyrend
tanszékvezetői utasítás
tanszékvezetői tájékoztatás

10.Záró rendelkezések
10.1.A jelen szabályzat alapját a TTK Kari Tanácsa által elfogadott és hatályos Kari
Szervezeti és Működési Szabályzat képezi, tartalmazza az időközben bekövetkezett
működési, szervezeti változásokat és szükséges módosításokat.
10.2.A Kognitív Tudományi Tanszék Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) csak
a BME TTK Szervezeti és Működési Szabályzatával együtt érvényes, attól
függetlenül nem értelmezhető. A Kognitív Tudományi Tanszékre vonatkozó eljárási
kérdéseket a Kognitív Tudományi Tanszék Ügyrendje szabályozza.
10.3.Jelen SzMSz elfogadásával a Kognitív Tudományi Tanszék minden korábbi SzMSze hatályát veszti.
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