SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE
A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket
alapítja és a kitüntetések adományozásának szabályait az alábbiakban határozza meg, a felsőoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény figyelembevételével.
Általános rendelkezések
1. § A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza a Kari kitüntetések leírását, az adományozás feltételeit
és eljárásrendjét.
Kari kitüntetések és díjak:
Kari Tanács az alábbi kitüntetéseket alapítja:
• a Kar Aranyérme,
• a Kar Emlékérme,
• Pro Facultate díj (Dékáni Elismerő Oklevél),
• Pro Facultate Iuventutis kitüntetés,
• Kari Különdíj (Special Prize of Faculty),
• Kari Aranykitűző,
• Kiváló Oktató Gyógyszertár.
A kitüntetések megjelenése:
a) a Kar Aranyérme

A Kar Aranyérme előlap

A Kar Aranyérme hátlap

b) a Kar Emlékérme: 6 cm átmérőjű bronzból készült érem.
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c) a Kari Különdíj (Special Prize of Faculty): 6 cm átmérőjű bronzból készült aranyozott érem.

A Kari Különdíj (Special Prize of
Faculty) előlap

Kari Különdíj (Special Prize of Faculty)
hátlap

d) a Kari Aranykitűző: 2 cm átmérőjű aranyozott bronzból készült kitűző.

A Kari
Aranykitűző

A Kar Aranyérme
2. § A Kar Aranyérme díjat kaphatják azon kari polgárok:
• akik az oktatás, kutatás érdekében legalább 20 éven át kiemelkedő szakmai, közéleti
munkát végeztek, a tudományos eredmények és a kulturális értékek nemzetközi megismertetéséhez és elfogadtatásához szakmai, közéleti vagy diplomáciai eszközökkel jelentős mértékben hozzájárultak,
• a kitüntetésben részesülhetnek, akik nyugállományba vonuláskor, vagy tanszékvezetői
megbízatásuk lejártakor még nem töltöttek el 20 évet karon, de kiemelkedő oktató, tudományos és/vagy intézetvezetői feladatokat láttak el.
3. § A díjat kaphatják azon nem kari polgárok:
• akik a kari oktatás, kutatás érdekében legalább 15 éven át kiemelkedő szakmai, közéleti
munkát végeztek,
• a Karhoz kapcsolódóan tudományos (oktatási) területen jelentőset alkottak, a tudományos
eredmények nemzetközi megismertetéséhez és elfogadtatásához szakmai, közéleti vagy
diplomáciai eszközökkel jelentős mértékben hozzájárultak.
• a díj adományozható a Kar gyarapodását, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlődését
szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentős erkölcsi vagy anyagi támogatást, vagy más
adományt nyújtó hazai és külföldi természetes vagy jogi személynek.
4. § A Kar Aranyérme díj adományozásának eljárásrendje:
• a díj adományozására javaslatot tehetnek a dékán, a dékánhelyettesek, a kar egységeinek
vezetői és a Kari Tanács tagjai,
• odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással dönt,
• a díj átadására évente két alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül sor,
• évente legfeljebb öt magyar vagy külföldi állampolgárnak ítélhető oda,
• a díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet, aranyérmet és aranykitűzőt
kap,
• a díj személyenként csak egy alkalommal adományozható.
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A Kar Emlékérme
5. § A Kar Emlékérme díjat kaphatják a Karon legalább 10 éve munkaviszonyban lévő kiemelkedő
szakmai, közéleti munkát végző kari polgárok.
•

A díjat kaphatják azon nem kari polgárok:

•

akik az SZTE, vagy más egyetem, illetve kutatóhely oktatói, kutatói és a Kar hallgatóinak
elméleti és gyakorlati képzésében, TDK- munkájának irányításában, az oktatás
szervezésében, modernizálásában eredményes tevékenységet folytatnak,
akik elismerésre méltó tevékenységet fejtenek ki a Karról való objektív tájékoztatás, a Kar
népszerűsítése, az elért eredmények publikálása, a Kar jó hírnevének erősítése területén.

•

6. § A Kar Emlékérme díj adományozásának eljárásrendje:
• a díj adományozására a dékán, dékánhelyettesek, a kar egységeinek vezetői és a Kari
Tanács tagjai tehetnek javaslatot,
• odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással dönt,
• a díj átadására évente két alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül sor,
• a díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet, emlékérmet és aranykitűzőt
kap,
• a díj személyenként csak egy alkalommal adományozható.
Pro Facultate Díj (Dékáni Elismerő Oklevél)
7. § A Pro Facultate Díjat kaphatják kari polgárok kiemelt kari feladatok magas szintű elvégzéséért.
•

A díjat kaphatják azok a nem kari polgárok, akik a Kar gyakorlati (közforgalmú-, kórházi-,
klinikai
gyógyszertárban,
gyógyszergyárban
dolgozó
szakemberek)
oktató
tevékenységében legalább tíz éve folyamatosan, magas színvonalon vesznek részt.

8. § A Pro Facultate Díj adományozásának eljárásrendje:
• a díj adományozására a dékán, dékánhelyettesek, a kar egységeinek vezetői és a Kari
Tanács tagjai tehetnek javaslatot,
• odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással dönt,
• a díj átadására évente két alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül sor,
• a díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet és aranykitűzőt kap.
Pro Facultate Iuventutis Kitüntetés
9. § A díjat a Kar azon hallgatója kaphatja:
• aki legalább három éves munkájával kiemelkedő eredményt ért el a hallgatói öntevékenység szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében,
• tanulmányai során a kötelező egyetemi képzési-tanulmányi feladatokon túlmenően kiemelkedően teljesített, magas színvonalú, önképző jellegű kutatómunkát folytatott, arról
tudományos diákköri pályamunkák, előadások vagy publikációk formájában számot adott;
így ezzel hozzájárult a Kar országos elismertségének növeléséhez,
• a képzés ideje alatt a diákköri nyilvánosságon túlmutató, dokumentált tudományos
eredményeket (hazai vagy külföldi konferencia-előadás, publikáció) szerzett; illetve
• a Karon folyó tudományos diákköri tevékenység eredményes működését szervezőmunkája
révén segítette.
10. § A Pro Facultate Iuventutis Kitüntetés adományozásának eljárásrendje:
• a kitüntetés évente legfeljebb három végzős hallgatónak adományozható,
• a díj adományozására a dékán, a kari intézetek vezetői, a Kari Tanács tagjai, a Kari Ifjúsági
Bizottság és a kari HÖK tehetnek javaslatot,
• odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással dönt,
• a díj átadására évente két alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül sor,
• a díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet és aranykitűzőt kap.
A Kari Különdíj (Special Prize of Faculty)
11. § A Kari Különdíjat kaphatják azon hazai és külföldi természetes vagy jogi személyek:
• akik a kari eredmények nemzetközi megismertetéséhez és elfogadtatásához szakmai,
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•

közéleti vagy diplomáciai eszközökkel jelentős mértékben hozzájárultak,
akik a Kar gyarapodását, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentős erkölcsi vagy anyagi támogatást, vagy más adományt nyújtanak, nyújtottak.

12. § A Különdíj adományozásának eljárásrendje:
• évente legfeljebb kettő Kari Különdíj adható,
• a díj adományozására javaslatot tehetnek a dékán, a dékánhelyettesek, a kar egységeinek
vezetői és a Kari Tanács tagjai,
• odaítéléséről a dékán dönt, mely döntését a legközelebbi alkalommal, az indoklással
együtt, tudomásulvételre a Kari Tanács elé terjeszti,
• a díjat a dékán adja át, alkalomhoz illő keretek között,
• a díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet, aranyérmet és aranykitűzőt
kap,
• a díj személyenként csak egy alkalommal adományozható.
A Kari Aranykitűző
13. § A Kari Aranykitűző viselésére jogosultak:
• a kari dolgozók,
• a díjazottak,
• a gyakorlati oktatásban résztvevő gyógyszerészek.
14. §. Kari Aranykitűzőt kapnak a legalább öt éves kari munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók.
• A kari egységek vezetői minden év szeptember 30-ig megadják az adott az évben ötödik
éves munkaviszonyukat töltők névsorát a dékáni hivatal vezetőjének, amely lista alapján a
Kar biztosítja az egységek számára a megfelelő számú kitűzőt, melyeket az egységek
vezetői adnak át az alkalomhoz illő körülmények között.
15. § Kari Aranykitűző adományozható munkájuk elismeréseként azon közforgalmú-, kórházi-, klinikai
gyógyszertárban, gyógyszergyárban dolgozó gyógyszerészeknek, akik a Kar gyakorlati oktató
tevékenységében legalább 5 éve folyamatosan, magas színvonalon vesznek részt.
• Az adományozásról dékán előterjesztése alapján a Kari Tanács dönt. A Kari Aranykitűző
átadása az évenként megrendezett Oktató gyógyszerész fórumon történik.
16. § A Kari Aranykitűző elvesztése esetén térítés ellenében a Kar dékáni hivatalában igényelhető.
Kari Ezüstkitűző
17. § A Kari Ezüstkitűző a Kar végzett hallgatói számára teszi lehetővé a Karhoz tartozás kifejezését.
18. § A Kari Ezüstkitűző megjelenési formája: 2 cm átmérőjű ezüstözött bronzból készült kitűző.

Kari
Ezüstkitűző

19. § A Kari Ezüstkitűzőt a frissen végzett hallgatók számára a Kar adományozza, amelyet a dékán a
Diplomaosztó Ünnepségen ad át.
20. § A Kari Ezüstkitűző a 2007/2008 tanév előtt, a Karon végzett gyógyszerészek térítés ellenében a Kar
Dékáni Hivatalában igényelhetik.
21. § A Kari Ezüstkitűző elvesztése esetén térítés ellenében a Kar dékáni hivatalában igényelhető.

Kiváló Oktató Gyógyszertár kitüntetés
22. § Az elismerő oklevelet (egyetemi és kari logóval, kari-épület vízjellel (l. kitüntetési érmek első oldala)
díszített, az adományozás évének feltüntetésével, keretezett) azok a gyógyszertárak kaphatják,
• amelyek graduális gyakorlati képzőhelynek (oktató gyógyszertár) minősülnek,
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•

ahol (1) a kitüntetést megelőző 5 évben minden évben – a gyógyszertár személyi
állományával arányos számban – fogadják a Kar hallgatóit évközi nyári, vagy záróvizsga
előtti gyakorlatra, (2) a hallgatói visszajelzések valamint (3) a hallgató teljesítménye
egyaránt igazolja a gyakorlati képzőhely kiemelkedő oktató tevékenységét

23. § A Kitüntetés adományozásának eljárásrendje
• kitüntetésre minden év február 28-ig tehetnek javaslatot a záróvizsga bizottságok tagjai és
a gyakorlat kurzusfelelőse; a jelöléseket az oktatási dékánhelyettes terjeszti a Kari Tanács
elé,
• odaítéléséről a Kari Tanács dönt,
• a díj átadására évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között (pl. avatás, SzentGyörgyi Napok) kerül sor,
• évente legfeljebb öt gyógyszertár díjazható,
• a díj folyamatosan kiemelkedő teljesítménnyel oktató gyógyszertár számára több
alkalommal, de legfeljebb 5 évente adományozható.
Záró rendelkezések
24. § A Kitüntetések és Díjak Adományozásának Ügyrendjét a Kari Tanács 2012. december 12-i ülésén
2-9-10/2012. (XII. 12.) KT] sz. határozatával elfogadta.
25. § A Kitüntetések és Díjak Adományozásának Ügyrendje rendelkezései a kihirdetéskor lépnek
hatályba.
Szeged, 2013. január 07.

Dr. Hohmann Judit s. k.
dékán
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