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Bölcsészettudományi Karon már működő kutatócsoportok, -műhelyek, -projektek egy
egységes keretrendszerben kell, hogy működjenek. Az egyetemi és akadémiai elvárások
alapján a BTK-n folyó kutatómunka átfogó szervezeti kerete a Kutatóközpont, mint kari
irányítású egység. 2010. november 29-i ülésén a BTK Tanácsa megvitatta, majd a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont létrehozását jóvá is hagyta, ezután a Nyugatmagyarországi Egyetem Szenátusa a Kutatóközpont létrehozásáról szóló BTK tanácsi
határozatát megerősítette.
1. Az egység általános jellemzői, adatai
Az egység neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Kutatóközpont,
rövidített megnevezése: Társadalomtudományi Kutatóközpont
Székhelye: 9700, Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2.
Létrehozása a 2010. XI. 29.-i Kari Tanácsi határozattal elfogadva.
Az egység típusa: többcélú, kari irányítású felsőoktatási kutatóközpont
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2. Az egység tevékenysége
Az egység tevékenységi körei:
- társadalomtudományi alapkutatások végzése és fejlesztése a Bölcsészettudományi Kar
oktatói és kutatói tevekénységéire vonatkozó tudományok egyes területein (állam- és
jogtudományok, multidiszciplináris társadalomtudományok, média-és kommunikációs
tudományok, politikatudományok, szociológiai tudományok);
- szervezett kutatóképzés, részvétel a felsőfokú oktatásban és továbbképzésben;
- az elért tudományos eredmények hasznosításának kezdeményezése és elősegítése;
- alaptevékenységgel összefüggő tudományos rendezvények szervezése és megvalósítása;
- hazai és nemzetközi rendezvények szervezése és megvalósítása;
- kutatási infrastruktúra üzemeltetése;
- kutatási eszközök bel- és külföldi beszerzése, alaptevékenység ellátásához;
- részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben és szervezetekben;
- az alaptevékenységgel azonos kiegészítő tevékenység végzése.
Az alaptevékenység és a kiegészítő tevékenység forrásait a Bölcsészettudományi Karhoz
tartozó, tudományos fokozattal rendelkező alkalmazottak után járó – éves költségvetési
törvényben meghatározott – és a kutatóközpont finanszírozására engedélyezett tudományos
normatívából való hozzájárulás, a feladat-ellátási szerződésekben meghatározott szolgáltatási
díjak, valamint kutatási és pályázati bevételek biztosítják.

3. Az egység szervezeti felépítése és működési rendszere
A Társadalomtudományi Kutatóközpont egy kutató munkát átfogó szervezeti keret, melynek
tartalmát az adott tudományterületekre vagy kutatási projektekre létrehozott, kutatókat
tömörítő csoportok alkotják. A Kutatóközpont alegységei az önállóan tevékenykedő
kutatóműhelyek, melyeket az adott intézetek, tanszékek vagy kutatócsoportok kutatási
programok alapján bejegyeznek a BTK Tanácsa döntése határozatával. A kutatóműhelyek
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alaptevékenységükből származó tudományos eredményekről adatbázisokat hoznak létre,
illetve a magasabb szintű tudományszervező vagy egyetemi egységek (tudományos akadémia,
egyetem, kar) által létrehozott adatbázisokba kötelesek adatokat szolgáltatni.
4. Az egység irányítása
A Kutatóközpont vezetője a Bölcsészettudományi Kar Tanácsa által delegált vezető oktató,
akire a Bölcsészettudományi Kar dékánja a kutatóközpont irányítását bízza. A Kutatóközpont
vezetője
- együttműködik a kutatóműhelyek vezetőivel,
- a karon folyó kutatásokról szóló beszámolókat, ismertetéseket a Kutatóközpont éves
tevekénységéről szóló dokumentum(ok)ban összefoglalja,
- a publikációs, konferencia-részvételi és -szervezői aktivitásról folyamatosan konzultál a
Kar dékánjával, a tudományos helyettesével és a Tudományos Bizottság tagjaival.

