Egyetemi kitüntetések és címek
adományozásának rendje a
Debreceni Egyetemen

2021. október 21.
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A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi
kitüntetéseket alapítja, és az egyetemi kitüntetések, címek, valamint díszoklevelek
adományozásának intézményi szabályait (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban
határozza meg.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza az egyetemi kitüntetések leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, az egyetemi címek és díszoklevelek adományozásának feltételeit, eljárásrendjét, a címmel járó jogokat és kötelezettségeket.
(2) A Szabályzat hatálya az Egyetem oktatási és tudományos kutatási, szolgáltató, valamint funkcionális szervezeti egységeire egyaránt kiterjed.

II.
EGYETEMI KITÜNTETÉSEK
2. §
A szenátus az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) A Debreceni Egyetem Díszérme,
b) Pro Universitate-díj,
c) Pro Universitate Juventutis-díj,
d) A Debreceni Egyetemért Emlékérem,
e) Pro Universitate Debreceniensi 2000
f) Tisza István-díj
g) Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-Díj
h) A Debreceni Egyetem Innovációs Díja
i) A Debreceni Egyetem Publikációs Díja
j) Pro Cura Ingenii díj
k) Az év női kutatója díj
l) Az év roma kutatója díj
m) A Debreceni Egyetemért Mecénás díj
n) A Debreceni Egyetemért Sajtódíj
o) A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója
p) A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
q) Dr. Tankó Béla Emlékdíj
r) Debreceni Egyetem Alumni Díj
s) Klebelsberg Kunó-díj
t) Az év doktori értekezése díj
u) University of Debrecen Science Impact Award (uDEsia)
v) Jausz Béla-díj
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A DEBRECENI EGYETEM DÍSZÉRME
3. §
(1) A díszérem adományozható azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik:
-

-

jelentős mértékben elősegítették az egyetem tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, az egyetem részére jelentős szolgálatot tettek,
nagymértékben hozzájárultak a debreceni felsőoktatás, kutatás tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széles körű gyakorlati
alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez, kimagasló művészeti alkotást
hoztak létre,
akiknek meghatározó szerepük volt az európai integrációs követelményeknek
megfelelő egyetemi működés, intézményi vezetés és menedzsment
megteremtésében.

(2) A díszérem adományozását a szervezeti egységvezetők, és/vagy a rektor kezdeményezhetik, a döntés a Szenátus hatáskörébe tartozik.
(3) A Debreceni Egyetem Díszérme kivételes alkalommal - munkásságukkal kapcsolatos ünnepség, szakmai elismerés stb. kapcsán – kimagasló közéleti személyiségeknek, külföldi szakembereknek, jubileumot ünneplő felsőoktatási intézményeknek,
kutatóintézeteknek is adományozható.
(4) Évente legfeljebb 5 díszérem adományozható.
(5) A díszérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
(6) A díszéremmel az adományozást igazoló oklevél és természetes személynek az
adományozás évének első napján érvényes minimálbér 5-szörös összegének megfelelő pénzjutalom jár.
(7) A díszérem ezüstből készül, 6 cm átmérőjű vert érem. Előlapján az alapsíkból kiemelkedő egyetemi logó mögött rajzként jelenik meg az egyetem központi épülete.
Az előlapon található továbbá az „Universitas Debreceniensis” domborított körirat.
A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a honfoglaláskori díszítés, valamint „A Debreceni Egyetem Díszérme” domborított körirat. A hátlap közepére a díszérem sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre.
A díszérem elő- és hátlapját melléklet ábrázolja.
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PRO UNIVERSITATE-DÍJ
4. §
(1) A díj adományozható:
- az egyetem oktatói, kutatói, dolgozói részére, akik az egyetem érdekében tartós
és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, munkásságukkal tudományos,
művészeti iskolát teremtettek,
- azoknak a szakembereknek, akik az egyetem érdekében kiemelkedő munkát
végeztek, és tevékenységük hozzájárult az egyetem egészének fejlődéséhez,
tevékenységükkel hosszú időn át meghatározó módon hozzájárultak az egyetem
eredményes oktató-, kutatómunkájához,
- olyan közéleti személyiségeknek és elismert külföldi szakembereknek, akik
rendszeres kapcsolatot tartanak az egyetemmel, elősegítik munkáját és
fejlődését, továbbá
- azoknak, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be az egyetemközi és a nemzetközi
tudományos kapcsolatok kiépítésében, az együttműködés továbbfejlesztésében.
(2) A díj adományozását szervezeti egységvezetők és/vagy a rektor kezdeményezhetik,
a döntés a Szenátus hatáskörébe tartozik.
(3) Évente legfeljebb 7 díj adományozható. A díjat személyenként csak egyszer lehet
adományozni.
(4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének
első napján érvényes minimálbér 5-szörös összegének megfelelő pénzjutalom jár.
(5) A díj 10 cm átmérőjű öntött érem, előlapján az alapsíkból kiemelkedő logó mögött
rajzként jelenik meg az egyetem központi épülete. Az előlapon található továbbá a
„Pro Universitate” domborított felirat.
A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a babérkoszorú, valamint a „A Debreceni
Egyetem Díja” domborított körirat. A hátlap közepére a díj sorszáma, a kitüntetett
neve és az adományozás éve kerül bevésetésre.
A díj elő- és hátlapját melléklet ábrázolja.

PRO UNIVERSITATE JUVENTUTIS-DÍJ
5. §
(1) A díj adományozható:
olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően az egyetemnek dicsőséget szereztek, az egyetem hírnevét öregbítették, illetve tevékenységükkel hozzájárultak az egyetemi diák-közélet kialakulásához és fejlődéséhez.
(2) A díj adományozását az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kezdeményezheti, a
döntés a Szenátus hatáskörébe tartozik.
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(3) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.
(4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének
első napján érvényes minimálbér 5-szörös összegének megfelelő pénzjutalom jár.
(5) A díj 8 cm átmérőjű öntött érem, előlapján az egyetem logója és a „Pro Universitate
Juventutis” felirat az alapsíkból kiemelkedik, az érem felületén honfoglaláskori motívumok jelennek meg vésett rajzos formában.
A hátlapon a „Debreceni Egyetem Díja” körfelirat, a díj sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre.
A díj előlapját melléklet ábrázolja.
A DEBRECENI EGYETEMÉRT EMLÉKÉREM
6. §
(1) Az emlékérem az egyetemmel munkaviszonyban, vagy egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személyeknek adományozható az egyetem fejlődéséért, szakmai
színvonalának emeléséért kifejtett kiemelkedő tevékenységük elismerése céljából.
Az emlékérem adományozását a szervezeti egységvezetők és/vagy a rektor kezdeményezhetik.
Az emlékérem személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(2) A Debreceni Egyetemért Emlékérem adományozásáról – a Rektori Vezetés véleményének kikérése után – a rektor dönt.
(3) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
(4) Az emlékérem ezüstből készül, 6 cm átmérőjű vert érem. Előlapján az alapsíkból
kiemelkedő egyetemi logó jelenik meg. Az előlapon található továbbá a Debreceni
Egyetemért Emlékérem domborított körirat. A hátlap közepére a kitüntetett neve és
az adományozás éve kerül bevésetésre.
A díj előlapját melléklet ábrázolja.

PRO UNIVERSITATE DEBRECENIENSI 2000
7. §
(1) Az emlékérem adományozható
a) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek,
- akik kiemelkedő módon segítették az egyetem oktató-kutató munkáját, hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez,
- akik jelentős szerepet töltöttek be az egyetem társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében,
- akik az egyetem részére jelentős szolgálatot tettek.
b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek,
akik rendszeres kapcsolatot tartanak az egyetemmel, segítik fejlődését.

6

(2) Az emlékérem nem adományozható olyan természetes személyeknek, akik az egyetemmel munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
(3) Az emlékérem adományozását a szervezeti egységvezetők és/vagy a rektor kezdeményezhetik.
(4) A Pro Universitate Debreceniensi 2000 emlékérem adományozásáról – a Rektori
Vezetés véleményének kikérése után – a rektor dönt.
(5) Az emlékérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
(6) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
(7) Az emlékérem a Rektori Vezetés döntése szerint ezüstből vagy bronzból készülhet,
6 cm átmérőjű vert érem. Előlapján az egyetem fő épülete előtt a gerundium jelenik
meg. Az előlapon található továbbá a Pro Universitate Debreceniensi domborított
körirat, valamint a 2000. évszám. A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a
honfoglaláskori díszítés, a hátlap közepére az emlékérem sorszáma, a kitüntetett
neve és az adományozás éve kerül bevésetésre.
TISZA ISTVÁN-DÍJ
8. §
(1) A Tisza István-díjjal a Debreceni Egyetem jogelődjének névadója, gróf Tisza István
emléke, szellemisége, a magyar és azon belül a debreceni felsőoktatás érdekében
tett tevékenysége előtt tiszteleg.
(2) A Tisza István-díj adományozható:
- azoknak a nemzetközi hírű és/vagy országos elismertségű természetes és jogi
személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették az egyetem tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését;
- azoknak a közéleti szereplőknek, akik tevékenységükkel az egyetem részére jelentős szolgálatot tettek.
(3) A díj adományozásáról az írásos kezdeményezését követően a Rektori Vezetés véleményének kikérését követően a rektor dönt. A díj adományozását bármely egyetemi polgár kezdeményezheti.
(4) Évente legfeljebb kettő Tisza István-díj adományozható.
(5) A díj személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
(6) A díjjal érem és az adományozást igazoló oklevél jár.
(7) A Tisza István-díj ezüstből készül, 9 cm átmérőjű vert érem. Előlapján az alapsíkból kiemelkedően gróf Tisza István portréja jelenik meg. Az előlapon található továbbá a „Tisza István-díj” domborított körirat.

7

A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a „Debreceni Egyetem” domborított körirat.
A hátlap közepére a díj sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül
bevésetésre.
DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSÉÉRT-DÍJ
9. §

b)

A díj adományozható:
az egyetem oktatói, kutatói, dolgozói részére, akik az egyetem tanárképzésének
érdekében több éven át tartó, kimagasló tevékenységet fejtettek ki,
azoknak a hazai és külföldi szakembereknek, közéleti személyiségeknek, akik az
egyetem tanárképzésének érdekében kiemelkedő munkát végeztek, elősegítve ezzel a tanárképzés egészének fejlődését; tevékenységükkel hosszú időn át meghatározó módon hozzájárultak a tanárképzés eredményes oktató-, kutató munkájához.

(2)

A díj adományozását szervezeti egységvezetők és/vagy a rektor kezdeményezhetik, a döntés a szenátus hatáskörébe tartozik.

(3)

Évente legfeljebb egy díj adományozható. Amennyiben az adott évben a díj nem
kerül átadásra, a következő évben két személy számára is adományozható. A díjat
személyenként csak egyszer lehet elnyerni.

(4)

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelő pénzjutalom jár.

(1)
a)

JAUSZ BÉLA-DÍJ
10. §
(1) A díj adományozható a Debreceni Egyetem gyakorlóiskoláinak és partneriskoláinak
tanárai részére, akik az egyetem tanárképzésének érdekében több éven át tartó, kimagasló tevékenységet fejtettek ki, és az oktatás-nevelés terén nagyra becsült, kimagasló eredményt értek el.
(2) A díj adományozásáról a Tanárképzési Kollégium javaslata alapján a Rektori Vezetői Értekezlet dönt.
(3) Évente legfeljebb 4 díj adományozható. A díjat személyenként csak egyszer lehet
elnyerni. A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
(4) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján
érvényes minimálbér összege kétszeresének megfelelő pénzjutalom jár.
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A DEBRECENI EGYETEM INNOVÁCIÓS DÍJA
11. §
(1) Az Innovációs Díj célja, hogy segítse az innovációs szemlélet elterjedését az egyetemen és támogassa, illetve jutalmazza az egyetem kutatóinak innovatív tevékenységét.
(2) A díj meghirdetéséről – az egyetemi költségvetésben rendelkezésre álló forrás
függvényében – a kancellár dönt. A pályázati eljárás lebonyolítása és a díjak nyilvántartása a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ feladata.
(3) A díj a Debreceni Egyetem azon kutatói részére adományozható, akik az egyetemen
folyó kutatómunka eredményeként olyan jelentős szellemi alkotást hoztak létre,
amely gazdasági szempontból hasznosítható lehet.
(4) A Debreceni Egyetem Innovációs Díjjal kitüntetendő kutatóról vagy kutatói közösségről a rektor és a kancellár közösen döntenek - az Innovációs Ökoszisztéma Központ vezetője javaslatának figyelembe vételével. Az értékelés során mérlegelni kell
többek között a megoldás újszerűségét, a fejlesztés fázisát, a gazdasági hasznosításban rejlő lehetőségeket és az innováció társadalmi jelentőségét.
(5) A díjban részesülő kutató vagy kutatói közösség oklevelet kap és 1.000.000 Ft
pénzbeli támogatásban részesül. A pénzbeli támogatás forrása a Debreceni Egyetem
Innovációs Alap (DEINA).
(6) A pénzbeli támogatás az innovációs díjjal jutalmazott kutatási eredmény továbbfejlesztésére fordítható, felhasználására a DEINA „Proof-of-Concept” alprogram szabályai vonatkoznak.
(7) Évente egy díj adományozható. A díj átadására a Debreceni Egyetem Innovációs
Napja rendezvényen kerül sor. A rendezvényen a díjazott lehetőséget kap a nyertes
pályamunka bemutatására.
A DEBRECENI EGYETEM PUBLIKÁCIÓS DÍJA
12. §
(1) A díj az egyetem azon oktatója vagy kutatója részére adományozható, aki az egyetemen folyó kutatómunka eredményét rangos szakmai publikációban jelentette
meg, és publikációját az egyetemi adatbázisban hozzáférhetővé tette. A díj nem
nyerhető el olyan publikációval, amelyért valamelyik egység – ezen szabályzatban
szereplő – bármilyen díját korábban odaítélték.
(2) Évente öt díj adományozható; 1-1 az egyetem kiemelt kutatási területein.
(3) A Debreceni Egyetem Publikációs Díjjal kitüntetendőkről a Tudományos Tanács
javaslata alapján a rektor dönt.
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(4) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és a rendelkezésre álló források függvényében évente meghatározott mértékű, támogatás jellegű pénzjutalom jár.
(5) A díj elnyerésére a rektor pályázatot ír ki minden év március 31-ig.
(3) A díj átadására a tavaszi doktoravató ünnepségen kerül sor.
A DEBRECENI EGYETEM PRO CURA INGENII DÍJA
13. §
A díjat évente három, a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtott oktató
kaphatja meg a Központok és a karok által javasolt azon személyek közül, akiket a Tehetségtanács is javasol. A kitüntetésben részesülők személyéről a rektor dönt, és az őszi
doktoravató ünnepségen kerül átadásra.
A díjjal oklevél és fejenként 200.000,- Ft (Kettőszázezer forint) pénzjutalom jár.
AZ ÉV NŐI KUTATÓJA DÍJ
14. §
(1)

A díj az egyetem azon kutatónőjének, illetve oktatónőjének adományozható, aki
kutatómunkája során az adott évben kimagasló eredményt ért el.

(2)

A szervezeti egységvezetők javaslata alapján, a Tudományos Tanács véleményének kikérését követően, a rektor dönt a díjban részesülő személyéről.

(3)

Évente egy díj adományozható.

(4)

A díjjal az adományozást igazoló oklevél jár.

(5) A díj átadására az őszi doktoravató ünnepségen kerül sor.
AZ ÉV ROMA KUTATÓJA DÍJ
15. §
(1)

A díj az egyetem azon roma származású oktatója/kutatója részére adományozható,
aki kutatómunkája során az adott évben kimagasló eredményt ért el.

(2)

A szervezeti egységvezetők javaslata alapján, a Tudományos Tanács véleményének kikérését követően, a rektor dönt a díjban részesülő személyéről.

(3)

Évente egy díj adományozható.

(4)

A díjjal az adományozást igazoló oklevél jár.

(5)

A díj átadására az őszi doktoravató ünnepségen kerül sor.
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A DEBRECENI EGYETEMÉRT MECÉNÁS DÍJ
16. §
(1) A díj adományozható az egyetem gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentős anyagi támogatást vagy más adományt nyújtó hazai és külföldi
természetes vagy jogi személynek.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és/vagy a rektor kezdeményezhetik. A döntés a – Szenátus véleményének kikérését követően - a rektor hatáskörébe
tartozik.
(3) Évente legfeljebb öt díj adományozható.
(4) A díjban részesülő oklevelet kap.
A DEBRECENI EGYETEMÉRT SAJTÓDÍJ
17. §
(1) A díjban részesíthető az az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, aki
elismerésre méltó tevékenységet fejlett ki az egyetemről való objektív tájékoztatás,
az egyetem népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és/vagy a rektor kezdeményezhetik. A döntés a – Szenátus véleményének kikérését követően - a rektor hatáskörébe
tartozik.
(3) A díj évente legfeljebb két újságírónak adományozható.
(4) A díjban részesülő oklevelet kap.
A DEBRECENI EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA
18. §
(1) A kitüntetés adományozható:
az oktatók és kutatók kivételével az egyetem legkiválóbb dolgozóinak, több éven át
nyújtott kimagasló tevékenységükért.
(2) A kitüntetést a szervezeti egységvezetők kezdeményezésére a Rektori Tanács véleményének meghallgatásával a rektor adományozza.
(3) Évente legfeljebb 43 kitüntetés adományozható. Az egyes szervezeti egységek kitüntetési keretét – létszámarányosan – minden év november 30-áig a rektor határozza meg.
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A kitüntetés legkorábban az egyetemen - vagy jogelőd egységeiben - eltöltött 5
éves jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban öt éven
belül nem ismételhető. A kitüntetés átadásának időpontja: a március 15-ei ünnepség.
(4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás évének első
napján érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelő pénzjutalmat kap.
A DEBRECENI EGYETEM REKTORÁNAK ELISMERŐ OKLEVELE
19. §
(1) A kitüntetés adományozható:
azoknak az oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak és hallgatóknak, akik feladataikat
kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik, és az egyetem közéletében aktív
tevékenységet fejtenek ki.
(2) A kitüntetés adományozására a szervezeti egységvezetők, hallgatók esetében az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke tehet javaslatot. Az adományozásról – a
Rektori Tanács véleményének kikérése után – az egyetem rektora dönt.
(3) Évente legfeljebb 56 oklevél adományozható oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak,
legfeljebb 20 oklevél hallgatóknak. Az egyes szervezeti egységek kitüntetési keretét
– létszámarányosan – minden év november 30-áig a rektor határozza meg. A kitüntetés legkorábban az egyetemen - vagy jogelőd egységeiben - eltöltött 5 év jogviszony után, hallgatók esetében félévhalasztás nélkül eltöltött két év hallgatói jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban öt, hallgatók esetében két éven belül nem ismételhető. A kitüntetés átadásának időpontja: dolgozók
esetében a március 15-i ünnepség, hallgatók esetében a tanévzáró ünnepség.
(4) Az oklevéllel az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres
összegének megfelelő pénzjutalom, hallgatók esetében ösztöndíj-kiegészítés jár.
A DEBRECENI EGYETEM KIVÁLÓ SPORTOLÓJA OKLEVÉL
(Jó tanuló, jó sportoló)
20. §
(1)

Az oklevél az egyetemen államilag finanszírozott, állami (rész)ösztöndíjas vagy
költségtérítéses, önköltséges első alapképzésben, első mesterképzésben, első osztatlan képzésben, első szakirányú továbbképzésben valamint első felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató,
kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgató részére adományozható.

(2)

Az oklevelet a kari vezetők és a Hallgatói Önkormányzat javaslatára, a Rektori
Tanács véleményének meghallgatásával a rektor adományozza.
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(3)

Évente legfeljebb 20 díj adományozható. A díjjal az adományozás évének első
napján érvényes minimálbér összegének megfelelő pénzjutalom jár, melyet ösztöndíjként, a kari tanulmányi ösztöndíjkeret terhére kell kifizetni.

(4) Az oklevelet a kitüntetett hallgató a saját karának tanévnyitó, illetve oklevélátadó
ünnepségén veszi át.
DR. TANKÓ BÉLA EMLÉKDÍJ
21. §
(1) Az emlékdíj alapítása és célja:
Dr. Tankó Béla 1927-től dolgozott az Orvosi Vegytani Intézetben, 1932-től tanársegéd, 1937-ben magántanárrá habilitálták. 1938-tól bölcsészkari előadóként, 1941től a bölcsészkar Tanárképző Intézetének munkatársaként oktatta a vegyészhallgatókat. 1948-ban az akkor felállított Szerves Kémiai Intézet vezető professzora lett.
1948-49-ben a minisztérium megbízottja a Természettudományi Kar megszervezésére, így annak létrehozásában elsődleges szerepet vitt.
1950-ben nevezték ki az Orvostudományi Kar Biokémiai Tanszékére egyetemi tanárrá. Az Orvostudományi Egyetem önállóvá válását követően a biokémia oktatása
és kutatása jobb feltételeinek megteremtése érdekében jelentős érdemeket szerzett
az önálló biokémiai intézet megteremtésében és az új elméleti tömb felépítésének
előkészítésében. A kémia, a szerves kémia, a biokémia oktatása és az e területeken
végzett kutatómunka jelentette oktató-tudományos életútját. Bekapcsolódott a nukleinsavak kutatásába, és megírta a nukleinsavak vizsgálata fejezetet a Kísérletes
Orvostudomány Vizsgáló Módszerei című kézikönyvben. Tudományos munkájának elismerését jelenti hazai és nemzetközi tudományos társaságokban betöltött vezető tisztsége. Alapítója és az alapítástól elnöke a Magyar Biokémiai Társaságnak,
képviselte hazánkat az Európai Biokémiai Társaságok szövetségében, tagja volt a
Magyar Élettani Társaságnak és a Magyar Kémikusok Egyesületének.
(2) A Dr. Tankó Béla emlékdíj évente egy alkalommal, egy személynek adományozható.
(3) A díjjal oklevél és 1.500 USD-nek megfelelő forintösszegű jutalom jár.
(4) A pénzjutalom fedezete az a közérdekű felajánlás, amelynek 50 %-ára a Tankó család, 50 %-ára az Egyetem vállal kötelezettséget.
(5) A díjat a Szenátus a Tankó család javaslatának figyelembevételével a DE azon aktív vagy nyugdíjas dolgozójának ítéli oda, aki
- vagy a gyógyító
- vagy az oktató
- vagy a kutatói munkában
kimagasló teljesítményt ért el, és az egyetem hírnevét öregbítette.
A döntés minden tanév utolsó szenátusi ülésének napirendjén szerepel.
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(6) A díj átadására a Debreceni Egyetem Tudomány Napja alkalmából tartott központi
ünnepségén kerül sor. A díj átadásáról az egyetem tájékoztatja a sajtót.
DEBRECENI EGYETEM ALUMNI DÍJ
22. §
(1) A díj azon jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, illetve önkormányzatok részére adományozható, amelyek az egyetemmel szoros tudományos
és/vagy szakmai kapcsolatot ápolnak, támogatják céljainak megvalósítását és kiemelt foglalkoztatói a Debrecenben végzett hallgatóknak.
(2) Évente legfeljebb két díj adományozható. Ugyanazon szervezet három éven belül
nem lehet ismételten díjazott.
(3) A díj odaítélésére javaslatot az Alumni Közösség bármely tagja tehet, melyet írásban, indoklással ellátva minden év június 30. napjáig a Rendezvénykoordinációs és
Alumni Központba kell eljuttatni.
(4) A díj odaítéléséről a rektori vezetés dönt, minden év július 31. napjáig.
(5) A díj átadására az ünnepi nyilvános tanévnyitó szenátusi ülésen kerül sor.
(6) A díjjal gravírozott üveg emléktárgy jár, valamint a díjazott egy éven keresztül jogosult a „DE Alumni díj 20..” megjelölést használni megjelenéseiben. Továbbá a díjazottnak a DE Alumni Közösség a www.alumni.unideb.hu honlapján és kiadványaiban kiemelt kommunikációs lehetőséget biztosít.
KLEBELSBERG KUNÓ-DÍJ
23. §
(1)

A díj az egyetem fenntartásában működő gyakorló iskolák – Debreceni Egyetem
Balásházy János Gyakorló Gimnáziuma, Technikuma és Kollégiuma, valamint a
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája –
pedagógusai részére adományozható az oktatás-nevelés, a tehetséggondozás és a
továbbtanulásra felkészítés terén elért magas színvonalú, példaértékű eredményért.

(2)

A díj adományozásáról a döntés a Rektori Vezetői Értekezlet hatáskörébe tartozik.

(3)

Évente legfeljebb egy díj adományozható. A díjat személyenként csak egyszer lehet
elnyerni.

(4)

A díjat a rektor minden évben ünnepélyes keretek között adja át.

(5)

A díjban részesülő az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás évének
első napján érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelő pénzjutalmat
kap.
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AZ ÉV DOKTORI ÉRTEKEZÉSE DÍJ
24. §
(1) A díj az előző tanévben a Debreceni Egyetemen megvédett legérdekesebb doktori
értekezések szerzőinek adományozható.
(2) A díjat pályázatot követően, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen bemutatott előadás alapján lehet elnyerni. A díj elnyeréséről az egyetemi
doktori tanács elnöke által felkért zsűri javaslata alapján a rektor dönt.
(3) Évente három díj adományozható; 1-1 a bölcsészet- és társadalomtudományok, a
természettudományok, illetve az élettudományok területén.
(4) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és 150.000,- Ft (Százötvenezer forint)
pénzjutalom jár.

UNIVERSITY OF DEBRECEN SCIENCE IMPACT AWARD (UDESIA)
25. §
(1)

A díj olyan Nobel-díjas vagy azzal ekvivalens elismeréssel rendelkező kutatónak
adományozható, aki az egyetem kutatóival, kutatói közösségeivel – az egyetemen
művelt bármely tudományterületen – tudományos kapcsolatban van és vállalja,
hogy az Egyetem Tudományos Tanácsadó Testületének (Scientific Advisory
Board) tagja lesz és a tanácsadó testület tagjaként segíti az Egyetem tudományos
színvonalának emelését. A felterjesztett vállalja továbbá, hogy az egyetem hallgatóinak a graduális vagy posztgraduális képzésben tantermi órát ad.

(2)

Az Egyetem Tudományos Tanácsadó Testülete (Scientific Advisory Board) a díjat
elnyert személyekből álló testületet.

(3)

A díj adományozásáról a döntés – a Tudományos Tanács javaslata alapján – a Szenátus hatáskörébe tartozik.

(4)

Évente legfeljebb egy díj adományozható. A díjat személyenként csak egyszer lehet
elnyerni.

(5)

A díj átadására ünnepélyes keretek között, az adományozott szakmai előadásával
egybekötve, Debrecenben kerül sor.

(6)

A díjban részesülő az adományozást igazoló oklevelet és 15.000 Euro pénzjutalmat
kap.

15

A KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
26. §
(1) Az egyetemi kitüntetéseket ünnepélyes keretek között kell átadni.
(2) A jelen szabályzat alapján megítélt elismerések, díjak, oklevelek stb. alapján járó
elismerések – a 21. §-ban meghatározott Dr. Tankó Béla Emlékdíj és a 25. §-ban
rögzített University of Debrecen Science Impact Award (uDEsia) kivételével - bruttó összegben értendők, melyekből a hatályos jogszabályok alapján történik az adó
és járulékok levonása.
III.
EGYETEMI CÍMEK
27. §
A Szenátus – a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján – az alábbi címeket adományozza:
a) Honoris causa doktori cím,
b) Professor Emeritus cím, Emeritus Tanácsadó cím,
c) egyetemi magántanári cím,
d) főiskolai magántanári cím,
e) címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docens cím,,
f) címzetes főiskolai tanári cím, címzetes főiskolai docens cím,
g) „dr. habil” cím,
h) mesteroktatói cím,
i) mestertanári cím.

HONORIS CAUSA DOKTORI CÍM
28. §
(1) Az egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá
(doctor honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi elismertségű tudományos munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni.
(2) A tiszteletbeli doktorrá avatás eljárási szabályait a Doktori Szabályzat határozza
meg.
CIVIS HONORIS CAUSA CÍM
29. §
(1)

A cím adományozható azon belföldi és külföldi személynek, aki:
a)
kimagasló közéleti vagy művészeti tevékenységet fejt ki, valamint

16

b)

munkásságával, erkölcsi vagy anyagi támogatásával segítette az egyetem
vagy annak valamely szervezeti egysége, az egyetem jó hírnevének erősítését.

(2)

A cím adományozására a rektor, a dékánok, az egyetem oktatási, kutatási, funkcionális szervezeti egységei, a Doktori Iskolák és az egyetemi tanárok tehetnek
részletesen indokolt javaslatot.

(3)

Évente legfeljebb két főnek adományozható a cím.

(4)

A cím odaítéléséről a Szenátus dönt.

(5)

A címmel oklevél jár, melyet magyar és latin nyelven, külföldi személy esetén
angol nyelven kell kiállítani. Az oklevelet a rektor és – kari felterjesztés esetén – a
felterjesztő kar dékánja írja alá.

(6)

Az oklevél átadására ünnepélyes nyilvános szenátusi ülésen kerül sor.

(7)

A cím birtokosa tanácskozási joggal részt vehet a Szenátus vagy a felterjesztő kar
Kari Tanácsának ülésén, és jogosult szabadon választható kurzus, illetve rövidebb
előadássorozat hirdetésére az őt felterjesztő karon.
PROFESSOR EMERITUS CÍM
30. §

(1) A Szenátus Professor Emeritus címet (továbbiakban: cím) adományozhat hazai és
nemzetközi tekintetben is kiemelkedő oktatói-kutatói munkássággal rendelkező
egyetemi tanárnak, főiskolai tanárnak, akinek a Debreceni Egyetemen történő
nyugdíjazására tekintettel jogviszonyát megszüntették, és aki pályája során
a) kiemelkedő részt vállalt az általa oktatott tárgy(ak) tartalmi fejlesztésében,
melyet tankönyv(ek), szakkönyv(ek) és egyetemi jegyzet(ek) is igazolnak,
b) szakterületén nemzetközileg is elismert tudományos és tudományszervező
munkát végzett, tudományos publikációs tevékenysége gazdag, amit monográfiák, könyvek, tanulmányok, sikeres tudományos pályázatok igazolnak,
c) mind az oktatásban, mind a kutatásban iskolateremtő tevékenységet fejtett
ki,
d) elismerésre méltó eredményt ért el az oktatói-kutatói utánpótlás nevelésében,
e) hazai és nemzetközi elismertségét szakmai és állami kitüntetések, külföldi
egyetemektől kapott elismerések (tiszteletbeli doktori cím, vendégprofeszszori meghívás stb.), szakmai szervezetekben betöltött tisztségei tanúsítják,
f) életpályája során közmegbecsülést szerzett,
g) vezetőként hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez,
h) legalább 5 évet dolgozott egyetemi tanárként vagy habilitált főiskolai tanárként a Debreceni Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményénél; nyugdíj-
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i)

ba vonulását megelőző legalább 3 évben megszakítás nélkül az egyetem statisztikai állományi létszámába tartozó alkalmazottjaként intenzív oktatóikutatói tevékenységet végzett,
vállalja a vele kötendő külön megállapodásban meghatározott kötelezettségek teljesítését.

(2) A cím használata határozatlan időre illeti meg a jogosultat.
A Professor Emeritus által végzendő feladatokra és a Professor Emeritust megillető
juttatásokra azonban maximum öt évre szóló megállapodást kell kötni. A címmel
járó feladatokat a dékán határozza meg.
A határozott idő lejártát követően a Kari Tanács dönt arról, hogy a Professor Emeritus munkáját továbbra is igénybe kívánja-e venni.
(3) A cím adományozását az illetékes szervezeti egység vezetője és a rektor kezdeményezheti, a kezdeményezésben megjelölve a Professor Emeritus címre javasolt
személy pontos feladatát és a megkötendő megállapodás időtartamát.
(4) A részletes írásos előterjesztést a kar Tudományos Tanácsa, valamint a Kari Tanács
titkos szavazással véleményezi.
(5) A Professor Emeritus cím adományozásáról a Szenátus titkos szavazással dönt.
(6) A címről az egyetem – a rektor aláírásával – oklevelet ad ki, melyet ünnepélyes
keretek között kell átadni.
EMERITUS TANÁCSADÓ CÍM
31. §
(1) Az egyetem Szenátusa Emeritus Tanácsadó címet (továbbiakban cím) adományozhat az egyetem azon tudományos tanácsadójának, valamint az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban nem állt/álló tudományos tanácsadónak, akinek nyugdíjazására tekintettel
foglalkoztatása megszűnik, s aki alkotó energiáját az egyetem szolgálatába állította,
és kapcsolata az egyetemmel nyugdíjba vonulása után sem szűnik/szűnt meg, valamint a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A cím adományozásának alapja és feltételei:
A cím annak adományozható, aki
a) tudományos munkásságával, tudományos közéleti, vezetői szerepével jelentős
mértékben járult hozzá tudományterületének fejlődéséhez és az egyetem elismertetéséhez,
b) elismerésre méltó eredményt ért el az oktatói-kutatói utánpótlás nevelésében,
c) több mint 10 éven át tudományos tanácsadóként dolgozott a Debreceni Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményénél vagy az egyetemen működő akadémiai kutatócsoport munkatársaként több éves folyamatos oktatási, tudományos kutatási kapcsolata volt az egyetemmel, illetve annak valamelyik karával.
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(3) A cím használata határozatlan időre illeti meg a jogosultat.
(4) A részletes írásos előterjesztést a kar Tudományos Tanácsa, valamint a Kari Tanács titkos szavazással véleményezi.
(5) Az Emeritus Tanácsadó cím adományozásáról a Szenátus titkos szavazással
dönt.
(6) A címről az egyetem – a rektor aláírásával – oklevelet ad ki, melyet ünnepélyes
keretek között kell átadni.
(7) Az Emeritus Tanácsadó jogaira és kötelességeire, juttatására, valamint a címmel
járó feladatokra és juttatásokra vonatkozó megállapodás meghosszabbítására vonatkozó szabályok megegyeznek a 32-34. §-okban foglalt előírásokkal.
A Professor Emeritus jogai és kötelességei
32. §
(1) A Professor Emeritus az oktatási egység vezetőjével egyeztetve
a) speciális kollégiumot hirdethet, diplomamunkát és doktori (PhD) témát vezethet,
b) kutatómunkáját folytathatja, ennek során használhatja az egyetem infrastruktúráját (könyvtárakat, számítógépeket, műszereket stb.),
c) kutatási pályázatot nyújthat be az egyetem támogatásával,
d) tagja maradhat az egyetemi és kari bizottságoknak, illetve választható e testületekbe.
(2) A Professor Emeritus az adott szervezeti egység vezetőjének felkérésére:
a) részt vesz az egyetemi alapképzésben, szakirányú, valamint a tudományos
(doktori) továbbképzésben,
b) részt vesz a szervezeti egységben folyó tudományos kutatómunkában,
c) vállalt tisztségeit az egyetem érdekeinek figyelembe vételével látja el.
A Professor Emeritus juttatásai
33. §
Azt, hogy a Professor Emeritus juttatásban részesül-e, s ha igen, milyen összegben, a
cím adományozását kezdeményező kar határozza meg.
A Professor Emeritus és az Emeritus Tanácsadó címmel járó feladatokra
és juttatásokra vonatkozó megállapodás meghosszabbítása
34. §
(1) A Professor Emeritus és az Emeritus Tanácsadó cím (a továbbiakban: Professor
Emeritus cím) lejárta előtt hat hónappal az illetékes dékán (a továbbiakban: dékán)
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írásban felkéri a cím viselőjét, hogy egy hónapon belül számoljon be a cím adományozásakor kötött külön megállapodásban meghatározott feladatai teljesítéséről.
(2) A beszámolót a dékán 15 napon belül átadja az illetékes tanszék/intézet vezetőjének, aki azt 30 napon belül köteles véleményezni és a dékánnak visszaküldeni.
(3) A dékán mind a beszámolót, mind a (2) bekezdésben írt véleményt megküldi a kar
illetékes bizottságának, amely titkos szavazással véleményt nyilvánít.
(4) A kar a meghosszabbításról, illetve annak időtartamáról titkos szavazással dönt.
EGYETEMI MAGÁNTANÁRI CÍM
35. §
(1) A Szenátus a doktori fokozattal rendelkező habilitált óraadó oktatónak egyetemi
magántanári címet (továbbiakban: címet) adományozhat. Amennyiben a jelölt nem
a Debreceni Egyetemen habilitált, a habilitált doktorrá nyilvánítása után legalább 2
éven keresztül élnie kell az önálló előadás-hirdetési jogával abban a tudományágban, amelyben a habilitációt elnyerte.
(2) A cím adományozását a Tudományterületi Habilitációs Bizottságnál kell kezdeményezni. A cím odaítéléséről a Kari Tanács és az Egyetemi Doktori és Habilitációs
Tanács javaslata alapján -, mely tartalmazza a javasolt személy szakmai és tudományos munkásságát, valamint a címadományozás indokoltságát – a Szenátus dönt. A
javaslathoz csatolni kell a fenti testületek ülésének jegyzőkönyvi kivonatát.
FŐISKOLAI MAGÁNTANÁRI CÍM
36. §
(1) A Szenátus az egyetem óraadó oktatójának, amennyiben doktori fokozattal rendelkezik és megfelel a (2) bekezdésben feltételeknek, főiskolai magántanári címet (továbbiakban: címet) adományozhat.
(2) A főiskolai magántanári cím adományozásának további feltétele:
a) több éves oktatási, tudományos kutatási kapcsolat az egyetemmel, illetve annak
valamelyik karával,
b) hazai és nemzetközi szakmai körökben megfelelő ismertség és elismertség.
(3) A cím adományozását a Kari Tudományos Bizottságnál kell kezdeményezni. A cím
odaítéléséről a Kari Tanács és a Doktori és Habilitációs Tanács javaslatára -, mely
tartalmazza a javasolt személy szakmai és tudományos munkásságát, valamint a
címadományozás indokoltságát – a Szenátus dönt.
A javaslathoz csatolni kell a fenti testületek ülésének jegyzőkönyvi kivonatát.

20

37. §
(1) Az egyetemi, főiskolai magántanári cím adományozását kezdeményezheti a kar
bármely tanszéke, bármely oktatója és kutatója az érintett tanszék véleményének figyelembevételével.
(2) A cím adományozásáról szóló okiratot ünnepélyes keretek között – elsősorban a
Tudomány Napja alkalmából rendezett doktoravató ünnepi nyilvános tanácsülésen a rektor adja át.
(3) A cím adományozásáról tájékoztatni kell az egyetemi, főiskolai magántanár munkáltatóját.
Az egyetemi, főiskolai magántanár joga és kötelessége
38. §
Az egyetemi, főiskolai magántanár
jogosult:
- szakterületén előadást hirdetni,
- közreműködni a kar kutatómunkájában,
- előadások, illetőleg gyakorlati foglalkozások igazolására a hallgatók leckekönyvében, gyakorlati jegyadásra és az általa oktatott tananyagból a hallgatók
vizsgáztatására,
- díjazásra a tantervben előírt előadások megtartásáért, gyakorlati foglalkozások
vezetéséért és vizsgáztatásért,
- javaslatot tenni a tantárgyi programok és a tananyag fejlesztésére,
- véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni az egyetem ügyeiben.
köteles:
- a kar, az oktatási szervezeti egység vezetőjének felkérésére - előzetes egyeztetés alapján - a tantervben meghatározott, valamint egyéb előadások tartására,
gyakorlati foglalkozások vezetésére,
- az egyetemi magántanár felkérés alapján köteles részt venni a doktori (PhD)
képzési feladatok ellátásában, a habilitációs eljárások lefolytatásában,
- a jogszabályokat és az egyetemi szabályzatokat megtartani, a rábízott és az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használni, védeni,
- magatartásával - az egyetemen belül és azon kívül - hozzájárulni az egyetem jó
hírnevének kialakításához, megőrzéséhez, növeléséhez.
A magántanári cím megszűnése és visszavonása
39. §
A címet vissza kell vonni a magántanártól, ha
- őt a bíróság jogerős ítélettel a közügyektől eltiltotta,
- a tudományos etika normáit, az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan megszegte vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére.
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A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik.
CÍMZETES EGYETEMI TANÁRI, CÍMZETES EGYETEMI DOCENSI CÍM
CÍMZETES FŐISKOLAI TANÁRI, CÍMZETES FŐISKOLAI DOCENSI CÍM
40. §
(1) Az egyetem az egyetemmel oktatói munkaviszonyban nem álló kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó, az egyetem tevékenységét, fejlesztési
feladatait segítő óraadó oktatóknak címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi
docensi, címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi címet (továbbiakban: címzetes oktatói cím) adományozhat, amennyiben megfelelnek a (2)-(5) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(2) A címzetes egyetemi tanári cím adományozásának további feltételei:
- doktori fokozat vagy gyakorlatban alkalmazott kiemelkedő K+F eredmény,
- legalább öt éves folyamatos szakmai - oktatói, kutatói - kapcsolat az egyetem
valamelyik karával, és
- kiemelkedő jelentőségű, az egyetem jövőjét, oktató-, kutatómunkáját hosszútávon meghatározó fejlesztés, innováció szakmai támogatása.
(3) A címzetes főiskolai tanári cím adományozásának további feltételei:
- legalább ötéves folyamatos szakmai – oktatói, kutatói – kapcsolat az egyetem
valamelyik karával,
- kiemelkedő jelentőségű, a kar jövőjét, oktató-, kutatómunkáját hosszútávon
meghatározó fejlesztés, innováció szakmai támogatása.
(4) A címzetes egyetemi docensi cím adományozásának további feltételei:
- legalább három éves folyamatos szakmai – oktatói, kutatói - kapcsolat az egyetem valamelyik karával,
- a hallgatók gyakorlati képzését, a gyakorlati képzés feltételrendszerének meglétét segítő tevékenység (pl. gyakorló gazdaság, oktató kórház, gyakorlóiskola,
kihelyezett tanszék stb. gyakorlóhelyként rendelkezésre bocsátása).
(5) A címzetes főiskolai docensi cím adományozásának további feltételei:
- legalább hároméves folyamatos szakmai kapcsolat az egyetem valamelyik karával,
- a hallgatók gyakorlati képzését, a gyakorlati képzés feltételrendszerének meglétét segítő tevékenység (pl. gyakorló gazdaság, oktató kórház, gyakorlóiskola,
kihelyezett tanszék stb. gyakorlóhelyként rendelkezésre bocsátása).
(6) A Szenátus adományozza a címzetes egyetemi, főiskolai tanári címet, a Kari Tanács adományozza a karra szóló címzetes egyetemi, főiskolai docensi címet.
(7) A címadományozást az oktatási szervezeti egységek és a kar vezetői kezdeményezhetik. A kezdeményezésről, ha az adományozás joga a Szenátusé, a Kari Tanács véleményt nyilvánít.
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(8) A kar saját szabályzatában jogosult meghatározni, hogy a Kari Tanács hatáskörébe
tartozó adományozások esetén a Kari Tanács döntése előtt mely testület(ek) véleményét, javaslatát kéri ki.
(9) A címről az egyetem/kar – a rektor, illetve a dékán aláírásával – oklevelet ad ki,
melyet ünnepélyes keretek között kell átadni.
(10) A (4) bekezdésben meghatározott gyakorlati képzés feltételrendszerét a kar képzési
sajátosságainak megfelelően kell érteni és alkalmazni.
(11) Az adományozásra irányuló javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy szakmai és tudományos munkásságát,
- a tudományszak megjelölését, melyre az adományozást javasolja,
- a címadományozás indokolását.
(12) A javaslathoz mellékelni kell a Kari Tanács ülésének jegyzőkönyvi kivonatát.
A címzetes oktató jogai és kötelességei
41. §
A címzetes oktató:
jogosult:
- szakterületén előadásokat hirdetni,
- foglalkozáson kívül közreműködni a kar kutatómunkájában,
- előadások, illetőleg gyakorlati foglalkozások igazolására a hallgatók leckekönyvében, gyakorlati jegyadásra, és az általa oktatott tananyagból a hallgatók
vizsgáztatására,
- díjazásra a tantervben előírt előadások megtartásáért, gyakorlati foglalkozások
vezetéséért és vizsgáztatásért,
- javaslatot tenni a tantárgyi programok és a tananyag fejlesztésére,
- véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni a kar ügyeiben,
köteles:
- a kar oktatási szervezeti egység vezetőjének felkérésére - előzetes egyeztetés
alapján - a tantervben meghatározott, valamint egyéb előadások tartására, gyakorlati foglalkozások vezetésére,
- a jogszabályokat és az egyetemi szabályzatokat megtartani, a rábízott és az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használni, védeni,
- magatartásával - az egyetemen belül és azon kívül - hozzájárulni az egyetem jó
hírnevének kialakításához, megőrzéséhez, növeléséhez.
A cím megszűnése és visszavonása
42. §
(1) A címzetes oktatói cím használatához való jogosultság megszűnik, ha viselője felsőoktatási intézménnyel főállású oktatói munkaviszonyba lép.
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(2) A címzetes oktatói címet vissza kell vonni a viselőjétől, ha
- őt a bíróság jogerős ítélettel a közügyektől eltiltotta,
- a tudományos etika normáit, az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan megszegte vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére, illetve,
- ha rendszeres és folyamatos oktatói tevékenysége megszűnt, illetve ez irányú
tevékenységet három évet meghaladó időtartamban nem végez.
(3) A címzetes oktatói cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint
történik.
(4) A folyamatos és rendszeres oktatói tevékenység hiánya miatt történő megvonás
esetén – méltányosságból – a címet adományozó testület eltekinthet a visszavonástól, különösen olyan esetekben, ha a címzetes oktató nyugellátásra szerzett jogosultságot, és/vagy egészségi állapotára tekintettel nem képes oktatási tevékenységének ellátására.
„DR. HABIL” CÍM
43. §
A cím adományozására vonatkozó szabályokat külön szabályzat tartalmazza.
OKTATÓI MUNKAKÖRHÖZ NEM KAPCSOLÓDÓ CÍMEK
(MESTEROKTATÓI CÍM, MESTERTANÁRI CÍM)
44. §
(1) Az egyetem az óraadó oktatónak kiemelkedő gyakorlati oktató munkájáért mesteroktatói címet adományozhat.
(2) Az egyetemen tanári munkakörben foglalkoztatott kiemelkedő gyakorlati oktató
munkát végző tanár részére mestertanári cím adományozható.
(3) A mesteroktatói cím adományozásának további feltétele:
legalább 3 éves folyamatos szakmai kapcsolat az egyetemmel, illetve annak valamelyik karával.
(4) A mestertanári cím adományozásának további feltétele:
az egyetemen legalább 5 éves tanári munkakörben folytatott oktatási tevékenység.
(5) A mesteroktatói és mestertanári cím adományozását az oktatási szervezeti egység
kezdeményezheti. A cím odaítéléséről a Kari Tanács dönt.
(6) A mesteroktatói, mestertanári cím megvonásra kerül
- jogerős fegyelmi büntetés esetén,
- az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan megszegte, vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére.
(7) A mesteroktatói, mestertanári cím adományozásáról oklevelet kell kiállítani, melyet
a kar tanévzáró ünnepségén kell átadni.

24

(8) A mestertanári cím nem azonos az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet mellékletének
C) pontjában meghatározott mestertanár elnevezésű munkakörrel.

IV.
DÍSZOKLEVÉL
A díszoklevél adományozásának feltételei
45. §
(1) Az egyetem arany, gyémánt, vas, rubin, gránit, platina, illetve zafír oklevelet adományozhat annak, aki oklevelét a Debreceni Egyetem jogelőd intézményeiben 50,
60, 65, 70, 75, 80 vagy 85 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, megfelel e szabályzatban foglalt követelményeknek, és az egyetem hírnevét öregbítette.
A díszoklevél csak az alapoklevél alapján adományozható, a későbbiekben abba
bevezetett újabb bejegyzéshez, szakképzettséghez kapcsolódóan nem. Ugyancsak
nem alapozza meg új díszoklevél kiadását az alapoklevélhez csatolt betétlap sem.
(2) A díszoklevél adományozását a diplomás személyesen kérheti, illetőleg azt a kar
vezetője javasolhatja.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
- az egyetemi végzettségét igazoló oklevelet vagy annak másolatát,
- a diplomás szakmai önéletrajzát.
(4) A díszoklevelet a Kari Tanács adományozza, amely az adományozásról nyílt szavazással dönt, különleges elbírálást igénylő esetekben a döntés meghozatalához a
rektor állásfoglalását kéri. A díszoklevél adományozására az esedékesség évét
megelőzően nem kerülhet sor.
(5) A díszoklevelet ünnepélyes keretek között, a diplomás korát, egészségi állapotát,
illetve méltánylást érdemlő egyéb körülményeit figyelembe véve megfelelő módon
kell átadni.
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V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
46. §
(1) A Szenátus egyhangú, titkos szavazással a kitüntetettől a kitüntetést visszavonhatja,
ha arra méltatlanná vált.
(2) A szenátus felruházza a Klinikai Központ, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság és a karok tanácsait, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárát központi/kari/könyvtári kitüntetések alapítására és adományozására,
melynek szabályait a jelen szabályzat mellékletében kell meghatározni.
(3) A Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselete, a Debreceni
Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Debreceni Egyetem Doktorandusz
Önkormányzata és a kari Hallgatói Önkormányzatok által adományozható díjakról
és kitüntetésekről a Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselete
Alapszabályának 4. számú melléklete rendelkezik.
(4) A jelen szabályzatot a Szenátus a 2021. szeptember 23. napján tartott ülésén a
9/2021. (IX. 23.) szám alatt hozott határozatával fogadta el, rendelkezéseit a fenntartói jogokat gyakorló Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának 50/2021. (X. 13.) számú jóváhagyását követően 2021. október 14. napjától kell alkalmazni.
(5) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 30/2006. (VI.
26.) számú határozattal elfogadott és többször módosított azonos című szabályzat.
Debrecen, 2021. október 21.

Dr. Szilvássy Zoltán
rektor

Dr. Bács Zoltán
kancellár
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1. sz. Melléklet
A KÖZPONTOK/KAROK/DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI
KÖNYVTÁRA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK
ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYAI
I. RÉSZ
A KLINIKAI KÖZPONT
KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
1. §
A Klinikai Központ a következő kitüntetéseket adományozhatja:
a)
b)
c)
d)
e)

A Klinikai Központ Kiváló Dolgozója Kitüntetés és Jutalomdíj
Juhász Zsuzsa Emlékdíj
Klinikai Központ Kiváló Orvos Emlékérem és Jutalomdíj
A Klinikai Központ Betegellátásáért Emlékérem.
Elnöki Elismerő Oklevél és Jutalomdíj
A Klinikai Központ
Kiváló Dolgozója Kitüntetés és Jutalomdíj
2. §

(1) A kitüntetés célja:
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke minden évben ezen kitüntetéssel
kívánja elismerni a Központ legkiválóbb dolgozóinak több éven keresztül nyújtott
kimagasló tevékenységét.
(2) A kitüntetés leírása:
a) A kitüntetett személy oklevelet és pénzjutalmat kap.
b) A pénzjutalom összege a mindenkor érvényes pótlékalap ötszöröse, melyet
központi keretből a Klinikai Központ biztosít.
(3) Az adományozás rendje:
a) A Klinikai Központ elnöke évente legfeljebb 8 fő szakdolgozót és adminisztrátort tüntethet ki a Központon belül;ezen felül a Klinikai Központ elnöke kitüntetést adományozhat annak a dolgozónak, aki a Klinikai Központ céljainak elérése érdekében példaértékű magatartást tanúsított, meghatározó cselekedetet
hajtott végre, vagy tevékenységével hozzájárult a Klinikai Központ jó hírnevének öregbítéséhez.
b) A szervezeti egységek vezetői a Klinikai Központ Kiváló Dolgozója kitüntetésre és jutalomdíjra minden év szeptember 30-ig tehetnek javaslatot.
c) A kitüntetésben részesülő személyekre a Klinikai Humánpolitikai Bizottság
tesz javaslatot.
d) Az előterjesztési javaslatról - a Klinikai Központ vezetésének támogatásával –
a Klinikai Tanács dönt.
e) A díj öt éven belül újra nem nyerhető el.
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(4) A kitüntetés átadása:
A kitüntetést a Klinikai Központ elnöke ünnepélyes keretek között adja át.
Juhász Zsuzsa Emlékdíj
3. §
(1) Az emlékdíj alapítása és célja:
Juhász Zsuzsa 63 évig a Belgyógyászati Klinika munkatársa volt. 1943-tól ápolója,
majd 1944–től a 2006-ban bekövetkezett haláláig intézetvezető főnővére. Életét és
munkásságát messzemenő elhivatottsággal és ügybuzgalommal csak a klinikának és
a betegellátásnak szentelte. Juhász Zsuzsa értékrendjében az ápolás nagy hozzáértést, türelmet, fegyelmet és empátiát igénylő feladat, a gyógyítás fontos része. Az
ápoló az orvos első és elengedhetetlen segítője hitvallása szerint, a hivatásukat magas színvonalon, végző nővérek állnak legközelebb a beteg emberhez, és a betegágy melletti munkájukkal szolgálják az ápoltak javát és gyógyulását. Ápolói nemzedékek nőttek fel a keze alatt, tanítása, melyet továbbadott, és amely szerint ő is
élt: - Tenni a dolgunkat a betegekért nap, mint nap, alázattal és lelkesedéssel, gyarapítani tudásunkat, erősíteni a szakma iránti elkötelezettségünket, mert ez által tudjuk előmozdítani az ápolásnak, mint hivatásnak az elismerését, erkölcsi megbecsülését. Juhász Zsuzsa neve jelképpé vált. E díj az Ő tiszteletére, az általa képviselt
értékek elismerésére szolgál.
(2) A Juhász Zsuzsa díj évente egy alkalommal egy személynek adományozható.
(3) A díjjal oklevél és a mindenkori diplomás minimálbér háromszorosának megfelelő
forint pénzösszeg jár. Juhász Zsuzsa családja (testvére és unokaöccse) a díjat elnyerők számára emlékérmet készíttet.
(4) A pénzjutalom fedezetét a Klinikai Központ elnöke a Központ költségvetésében
biztosítja.
(5) A díjat a Klinikai Központ Ápolási Bizottsága, Juhász Zsuzsa családjának javaslatát
is figyelembe véve azon egészségügyi szakdolgozónak ítéli oda, aki munkájában
kimagasló teljesítményt ért el, az ápolói/betegellátói hivatást magas szinten művelte, a Központ hírnevét hosszú időn át öregbítette.
(6) A díj átadására a Juhász Zsuzsa Szakdolgozói Konferencián, ünnepélyes keretek
között kerül sor.
Klinikai Központ Kiváló Orvos Kitüntetés és Jutalomdíj
4. §
(1) A kitüntetés célja:
A kitüntetést az a szakorvos kaphatja meg, aki a Klinikai Központ céljainak elérése
érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.
(2) A kitüntetés leírása:
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A kitüntetett személy oklevelet és a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összegű pénzjutalmat kap, melyet központi keretből a Klinikai Központ biztosít.
(3) Az adományozás rendje:
A Kitüntetés és Jutalomdíj odaítéléséről a Humánpolitikai Bizottsághoz érkező javaslatok alapján a Klinikai Tanács dönt.
(4) A kitüntetés átadása:
A kitüntetést a Klinikai Központ elnöke ünnepélyes keretek között adja át.
A Klinikai Központ Betegellátásáért Emlékérem
5. §
(1) A kitüntetés célja:
A kitüntetést olyan személy kaphatja meg, aki példamutató és kiemelkedő tevékenységet fejt ki a Klinikai Központ magas szintű betegellátása érdekében.
(2) A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy emlékérmet és pénzjutalmat kap. Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, melynek előlapján a Klinikai Központ elnöki épülete van feltüntetve a „Betegellátásért Emlékérem” felirattal, körben a „Debreceni Egyetem Klinikai
Központ”, illetve hátlapján a díjazott neve és az adományozás éve felirat szerepel.
A pénzjutalom összege a mindenkori minimálbér kétszerese, melyet központi keretből a Klinikai Központ biztosít.
(3) Az adományozás rendje:
A kitüntetésre a Klinikai Központ bármely szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a Humánpolitikai Bizottság tesz előterjesztést a Klinikai Központ elnöke felé.
A kitüntetés odaítéléséről a Klinikai Központ elnöke dönt.
(4) A kitüntetés átadása:
A kitüntetést a Klinikai Központ elnöke ünnepélyes keretek között adja át.
Elnöki Elismerő Oklevél és Jutalomdíj
6.§
(1) A kitüntetés célja:
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke a július 1-jei Semmelweis nap alkalmából minden évben ezen oklevéllel kívánja elismerni a Klinikai Központ azon
dolgozóinak munkáját, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal
végzik, hozzájárulva ezzel a Klinikai Központ célkitűzéseinek megvalósulásához.
(2) A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy oklevelet és a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű
pénzjutalmat kap, melyet központi keretből a Klinikai Központ biztosít.
(3) Az adományozás rendje:
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a) A Klinikai Központ elnöke évente legfeljebb 30 főt tüntethet ki a Klinikai Központ dolgozói közül.
b) A kitüntetésben részesülő személyekről a Klinikai Központ bármely szervezeti/működési egysége vezetőjének kezdeményezése alapján, a Klinikai Humánpolitikai Bizottság támogató véleményét követően a Klinikai Központ elnöke dönt.
c) A kitüntetés öt éven belül nem nyerhető el újra.
(4) A kitüntetés átadása:
A kitüntetést a Klinikai Központ elnöke ünnepélyes keretek között, a Semmelweis
napi ünnepségen adja át.
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II. RÉSZ
DEBRECENI EGYETEM AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK ÉS TANGAZDASÁG
ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK
ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYAI
Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Igazgatótanácsa a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 12. § (8) bekezdés c) pontjában, valamint a jelen szabályzat 46. § (2) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazásnak megfelelően, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény figyelembe vételével az alábbi kitüntetéseket alapítja, és a kitüntetések adományozásának szabályait az alábbiak szerint határozza meg.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Igazgatótanácsa rendelkezésének célja,
hogy meghatározza az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (a továbbiakban: AKIT)
által alapított kitüntetések leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint a kitüntetésekkel járó jogokat és kötelességeket.
(2) Az AKIT Igazgatótanácsa rendelkezésének hatálya az AKIT szervezeti egységeire
terjed ki.
II.
Az AKIT KITÜNTETÉSEI
2. §
Az AKIT Igazgatótanácsa az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) Debreceni Agrárkutatásért Emlékérem;
b) Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Emlékérme;
c) Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Főigazgatójának Elismerő Oklevele;
d) Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Tudományos Aranyérem;
e) Westsik Vilmos-díj;
f) Teichmann Vilmos-díj;
g) Vezekényi Ernő-díj.
A Debreceni Agrárkutatásért Emlékérem
3. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
A Debreceni Agrárkutatásért Emlékérem adományozható:
a) Azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették
az AKIT kutatási tevékenységének fejlesztését.
b) Az AKIT-hoz tartozó egységek oktatói, kutatói részére hosszú időn át végzett

31

eredményes kutatómunkájuk elismeréseként.
(2) A kitüntetés adományozásának rendje:
a) Az emlékérmet ünnepélyes keretek között kell átadni. Évenként 1 db emlékérem
adományozható.
b) Az emlékérmet – az AKIT szervezeti egységeinek vezetői kezdeményezésére – az
AKIT Igazgatótanácsa adományozza. Az adományozásról az AKIT Igazgatótanácsa
titkos szavazással dönt.
c) Az adományozásról kivételes esetben – munkásságukkal kapcsolatos ünnepség,
szakmai elismerés stb. kapcsán – az AKIT főigazgatója is dönthet. Döntéséről az
AKIT Igazgatótanácsa tagjait a következő ülésen tájékoztatni kell.
d) Az emlékérem ezüstből készült, 60 mm átmérőjű, kör alakú vert érem. Előlapján a
DEBRECENI AGRÁRKUTATÁSÉRT domborított körfelirat található. Középen a
DE AKIT logója, hátlapján körben honfoglaláskori díszítés található.
e) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Emlékérme
4. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Emlékérme adományozható:
a) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek,
- akik hozzájárultak az AKIT fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez,
- akik jelentős szerepet töltöttek be az intézmény társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében,
- akik az intézmény részére jelentős szolgálatot tettek.
b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek, akik
rendszeres kapcsolatot tartanak az AKIT-tal, segítik fejlődését.
(2) A kitüntetés adományozásának rendje:
a) Az emlékérmet – a szervezeti egységek vezetőinek kezdeményezésére – a főigazgató adományozza.
b) Az emlékérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
c) Az emlékérem bronz patinázott, 80 mm átmérőjű, kör alakú vert érem. Előlapján az
AKIT logója található, továbbá a DE AKIT EMLÉKÉRME domborított körirat.
Hátlapján körben honfoglaláskori díszítés található. Középre a kitüntetett neve és az
adományozás éve kerül bevésetésre.
d) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Főigazgatójának Elismerő Oklevele
5. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Főigazgatójának Elismerő Oklevele kitüntetés adományozható az AKIT-hoz tartozó egységek kutatói, dolgozói részére több
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éven át kifejtett szakmai tevékenységük és közösséget segítő munkájuk elismeréseként.
(2) A kitüntetés adományozásának rendje:
a) Az oklevél adományozására a szervezeti egységek vezetői tesznek javaslatot. Az
adományozásról – az AKIT Igazgatótanácsának javaslatát figyelembe véve – az
AKIT főigazgatója dönt.
b) Az oklevelet ünnepélyes keretek között kell átadni, évente 1 kitüntetés adományozható.
c) Az oklevéllel az adományozás évének első napján érvényes minimálbér összegének
megfelelő pénzjutalom jár.
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Tudományos Aranyérem
6. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Tudományos Aranyérem
az AKIT azon kutatója, kutatói közössége részére adományozható, aki/amely
a) kutatómunkája eredményét az adományozást megelőző évben vagy az adományozás évében augusztus 31-ig rangos szakmai publikációban jelentette meg, azt a DE
AKIT Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszerében hozzáférhetővé tette,
b) tudományos publikációival az előző naptári évben a legnagyobb kumulatív publikációs értékszámot érte el (az MTA Agrártudományok Osztálya hivatalos minősítési rendszere alapján), illetve akinél a minősített független hivatkozások száma a
legnagyobb,
c) aki az előző naptári évben a legkiemelkedőbb tudományos összteljesítményt nyújtotta pályázatok, szabadalmak, tudományos díjak és kitüntetések, valamint egyéb
tudományos elismerések terén.
(2) A kitüntetés adományozásának rendje:
a) A kitüntetést ünnepélyes keretek között kell átadni. Évente 1 db kitüntetés adományozható.
b) A kitüntetés odaítéléséről – az AKIT Igazgatótanácsának javaslatát figyelembe véve – az AKIT főigazgatója dönt.
c) A kitüntetéssel oklevél és érem jár.
Westsik Vilmos-díj
7. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
A Westsik Vilmos-díj adományozható:
a) az AKIT kutatói részére, akik az AKIT érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, elsősorban a fenntartható tájgazdálkodás megvalósítása és fejlesztése területén munkásságukkal öregbítették az AKIT hírnevét, az AKIT-nak
dicsőséget szereztek,
b) azoknak a külső szakembereknek, akik az AKIT érdekében kiemelkedő munkát
végeztek, és tevékenységük előbbre vitte az AKIT fejlődését, hosszú időn át,
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meghatározó módon hozzájárultak az AKIT eredményes tudományos munkájához,
c) olyan közéleti személyiségeknek, akik rendszeres kapcsolatot tartanak az AKITtal, elősegítik munkáját, fejlődését.
(2) A Westsik Vilmos-díj adományozásának rendje:
a) A kitüntetés adományozására a szervezeti egységek vezetői tesznek javaslatot.
Az adományozásról – az AKIT Igazgatótanácsának javaslatát figyelembe véve –
az AKIT főigazgatója dönt.
b) A díj 2 évente, páros években kerül adományozásra. A kitüntetést ünnepélyes
keretek között kell átadni.
(3) A kitüntetett részére a díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és
ha a kitüntetett az AKIT dolgozója, az adományozás évének első napján érvényes minimálbér 2-szeres összegének megfelelő pénzjutalom jár.
(4) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú. Előlapján Debreceni Egyetem Agrár
Kutatóintézetek és Tangazdaság felirat olvasható. Az előlapon ezenkívül tájnövényekből álló kompozíció található. Hátlapján Westsik Vilmos portréja látható, valamint Westsik Vilmos neve, születési és halálozási évszáma szerepel.
Teichmann Vilmos-díj
8. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
A Teichmann Vilmos-díj adományozható:
a) az AKIT kutatói részére, akik az AKIT érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, elsősorban a növénynemesítés területén, munkásságukkal
öregbítették az AKIT hírnevét,
b) azoknak a külső szakembereknek vagy közéleti személyiségeknek, akik tevékenységükkel hosszú időn át meghatározó módon hozzájárultak az AKIT-ban
folyó növénynemesítés eredményességéhez, az AKIT fejlődéséhez.
(2) A kitüntetés adományozásának rendje a következő:
a) A kitüntetés adományozására a szervezeti egységek vezetői tesznek javaslatot.
Az adományozásról – az AKIT Igazgatótanácsának javaslatát figyelembe véve –
az AKIT főigazgatója dönt.
b) A díj 2 évente, páratlan években kerül adományozásra. A kitüntetést ünnepélyes
keretek között kell átadni.
(3) A kitüntetett részére emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és ha a kitüntetett az AKIT dolgozója, az adományozás évének első napján érvényes minimálbér
2-szeres összegének megfelelő pénzjutalom jár.
(4) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú. Előlapján Debreceni Egyetem Agrár
Kutatóintézetek és Tangazdaság felirat olvasható. Az előlapon ezenkívül tájnövényekből álló kompozíció található. Hátlapján Teichmann Vilmos portréja látható,
valamint Teichmann Vilmos neve, születési és halálozási évszáma szerepel.
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Vezekényi Ernő-díj
9. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
A Vezekényi Ernő-díj adományozható:
a) az AKIT kutatói részére, akik az AKIT érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki a talajhasznosítás, a növénynemesítés, a növénytermesztési,
gyepgazdálkodási, illetve az állattenyésztési technológiák továbbfejlesztése területén, munkásságukkal öregbítették az AKIT hírnevét,
b) azoknak a külső szakembereknek vagy közéleti személyiségeknek, akik tevékenységükkel hosszú időn át meghatározó módon hozzájárultak az AKIT-ban
folyó K+F tevékenység eredményességéhez, az AKIT fejlődéséhez.
(2) A kitüntetés adományozásának rendje a következő:
a) A kitüntetés adományozására a szervezeti egységek vezetői tesznek javaslatot.
Az adományozásról – az AKIT Igazgatótanácsának javaslatát figyelembe véve –
az AKIT főigazgatója dönt.
b) Évente 1 díj adományozható. A kitüntetést ünnepélyes keretek között kell átadni.
(3) A kitüntetett részére a díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és ha a
kitüntetett az AKIT dolgozója, az adományozás évének első napján érvényes minimálbér 2-szeres összegének megfelelő pénzjutalom jár.
(4) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú. Előlapján a Debreceni Egyetem Agrár
Kutatóintézetek és Tangazdaság felirat olvasható. Az előlapon ezen kívül gabonakévét ábrázoló kompozíció található. Hátlapján Vezekényi Ernő portréja látható,
valamint Vezekényi Ernő neve, születési és halálozási évszáma szerepel.
8.§
Az AKIT kitüntetéseinek adományozásáról a Főigazgatói Titkárság nyilvántartást vezet.
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III. RÉSZ
A DEBRECENI EGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
KARI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Egyetemi Kitüntetések és Címek Adományozásának Szabályzata
előírásainak és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény figyelembevételével a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tanácsa a kari kitüntetések és címek adományozásának eljárási rendjét az alábbiakban határozza meg:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (továbbiakban: Kar) a kari kitüntetések leírását, az adományozás
feltételeit és rendjét, a kari címek és oklevelek adományozásának feltételeit, eljárásrendjét, a címmel járó jogokat és kötelességeket.
(2) A kari rendelkezés hatálya a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára
terjed ki.
Az Állam- és Jogtudományi Kar kitüntetései
2.§
A Kari Tanács az alábbi kitüntetéseket alapítja, illetve tartja fenn:
a) A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszérme,
b) A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáért Kitüntetés,
c) Domokos Lajos-Díj.
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszérme
3.§
(1)

A díszérem adományozható:
a) azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek,
– akik kiemelkedő módon segítették a kar oktató-nevelő munkáját, hozzájárultak a kar fejlődéséhez, hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez,
– akik jelentős szerepet töltöttek be a kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében,
– akik a kar számára jelentős szolgálatot tettek,
– akik a kar fejlődése érdekében ellenszolgáltatás nélkül jelentős anyagi támogatást, vagy más adományt nyújtottak;
b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek,
akik jelentősen kapcsolódnak a Karhoz, segítik fejlődését.
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(2)

A díszérem adományozását kezdeményezhetik a nem önálló tanszékek vezetői (a
továbbiakban: tanszékvezetők) és a dékán. A díszérem adományozásáról a – dékán javaslatára – a Kari Tanács dönt.

(3)

A díszérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.

(4)

Évente legfeljebb 2 díszérem adható. Minden ötödik (jubileumi) évben az adható
díszérmek számát a Kari Tanács növelheti. A díszéremmel az adományozást
igazoló oklevél jár.

(5)

A díszérem bronzból készül, 10 cm átmérőjű öntött érem. Előlapján az alapsíkból kiemelkedő Iustitia abrázolás jelenik meg, melyet körbevesz a „Iustitia una
alias virtutes continet omnes” (Az Igazságosság minden más erényt magában
foglal) felirat. A hátlap közepén az egyetem épülete látható a „A Debreceni
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszérme” felirattal.

(6)

A Kar életében jelentős események és jubileumok alkalmából jubileumi díszérem is adható. Az adható jubileumi díszérmek számáról a Kari Tanács esetenként dönt.
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáért Kitüntetés
4.§

(1)

A kitüntetés adományozható azoknak az oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak
és hallgatóknak, akik munkájukat, feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és
szorgalommal végzik, és a kar életében aktív tevékenységet fejtenek ki.

(2)

A kitüntetések adományozására a tanszékvezetők, hallgatók esetében az Államés Jogtudomány Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke tehetnek javaslatot.
Az adományozásról a dékáni tanács véleményének kikérésével – a Kar tanácsa
dönt.

(3)

Évente legfeljebb 6 kitüntetés adományozható. A kitüntetés legkorábban az intézményben eltöltött 5 éves jogviszony után, hallgatók esetében kétéves aktív
hallgatói jogviszony után adományozható. oktatók, kutatók és dolgozól esetében
a kitüntetés a személyenként többször is adományozható, de öt éven belül nem
ismételhető. Hallgatók esetében a kitüntetés egyszer adható.

(4)

A kitüntetéssel az adományozás napján érvényes minimálbér másfélszeres öszszegének megfelelő pénzjutalom – hallgatók esetében ösztöndíj-kiegészítés –
jár.

37

Domokos Lajos-Díj
5.§
(1)

A joghallgatók alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése,
a tehetség, az egyéni teljesítmény jobb megbecsülése és elismerése céljából, az
egyetemi hallgatói időszak egésze alatt nyújtott kiemelkedő kezdeti tudományos
tevékenység elismeréseként végzős hallgatói részére „Domokos Lajos-Díj”
adományozható.

(2)

A kitüntetésben a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának az a
végzős, alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben résztvevő
hallgatója részesülhet, aki
– tanulmányai során a kiemelkedően teljesített kötelező egyetemi képzésitanulmányi feladatokon túlmenően magas színvonalú önképző jellegű kutatómunkát folytatott, és arról tudományos diákköri pályamunkák, előadások vagy
publikációk formájában számot adott;
– szakmai, kutatási tevékenységét helyi és országos diákköri fórumokon eredményesen bemutatva hozzájárult az Intézet szakmai színvonalának fejlődéséhez,
országos elismertségének növeléséhez; vagy
– a képzés ideje alatt a diákköri nyilvánosságon túlmutató, dokumentált tudományos eredményeket (hazai vagy külföldi konferencia-előadás, publikáció) szerzett; illetve
– az Intézet keretében folyó tudományos diákköri tevékenység megindítását és
eredményes működését szervezőmunkája révén segítette.

(3)

A kitüntetés odaítélésénél előnyt élveznek a kar kitűnő tanulmányi előmenetelű,
valamint Pro Scientia Aranyérmet elnyert hallgatói.

(4)

A Domokos Lajos-Díj ezüst érme díszes, a kitüntetés odaítélésének személyre
szóló indokolását tartalmazó oklevéllel, melyet a Debreceni Egyetem rektora és
a kar dékánja ír alá.

(5)

A Domokos Lajos-Díj 50 mm átmérőjű ezüst érme, melynek első oldalán a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar emblémájaként használt Iustitiaábrázolás és a „Domokos Lajos-Díj” felirat, hátoldalán a „Debreceni Egyetem
Állam és Jogtudományi Kar” felirat, és a Kar történetét meghatározó „18001912-1996” évszámok olvashatók.

(6)

A Domokos Lajos-Díjhoz az alapító – a kari keret, illetve lehetőség szerint
szponzortól származó forrás terhére – pénzjutalmat rendel, melynek összegét
esetenként a Kari Tanács állapítja meg.

(7)

A kitüntetés évente legfeljebb három hallgatónak adományozható, az általuk
művelt jogterületektől függetlenül. A kitüntetés odaítélése a Kari Tanács hatáskörébe tartozik.

(8)

A kitüntetést a diplomaosztó ünnepség alkalmával a dékán adja át. A kitüntetettek nevét a Kar emlékkönyvben rögzíti.
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(9)

A kitüntetésre a Kari Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: KTDT)
elnöke – a tanszékvezetőkkel történt egyeztetés alapján – tesz javaslatot. Ha a
kitüntetésre az előzetes egyeztetésen javaslatot tevő tanszékvezető több hallgatót
is előterjeszt, egyértelmű rangsorra kell javaslatot tennie.

(10)

A kitüntetési előterjesztést az KTDT elnökének minden évben legkésőbb a Kari
Tanácsnak a diplomaosztót megelőző utolsó ülésén kell megtennie. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a javaslat indokolását, azaz a hallgatók kezdeti tudományos tevékenységének rövid bemutatását.

(11)

Az előterjesztésekről a Kari Tanács egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
dönt. A határozathozatalt követően a díszoklevelek és a kitüntetés gravírozott
feliratainak elkészíttetéséről az KTDT elnöke gondoskodik.

A kitüntetések, oklevelek, címek adományozásának további eljárási szabályai
6.§
(1)

A kitüntetések, díjak, címek átadására a tanévnyitó vagy a tanévzáró ünnepségen
kerül sor, de kivételes esetben más ünnepi alkalommal is átadható.

(2)

A kari kitüntetések, díjak, címek adományozásáról a kar Dékáni Hivatala nyilvántartást vezet.

(3)

A kari kitüntetéseket, díjakat, címeket a Kari Tanács egyhangú, titkos szavazással visszavonhatja, ha erre a kitüntetett méltatlanná vált. Az erre vonatkozó javaslatot a dékán illetve a tanszékvezetők terjeszthetik elő.
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IV. RÉSZ
AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
KITÜNTETÉSEI ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJE
A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja, és a kitüntetések, címek, valamint díszoklevelek adományozásának
szabályait az alábbiakban határozza meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény figyelembevételével.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza a kari kitüntetéseket, az adományozás
feltételeit és rendjét, a kari címek és díszoklevelek adományozásának feltételeit, eljárásrendjét, a címmel járó jogokat és kötelességeket.
(2) A kari rendelkezés hatálya az Általános Orvostudományi Kar szervezeti egységeire
terjed ki.
II.
KARI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK
2. §
Az Általános Orvostudományi Kar (továbbiakban: ÁOK) az alábbi kitüntetéseket és
díjakat alapítja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Elischer Gyula Emlékérem és Jutalomdíj
Fornet Béla Emlékérem és Jutalomdíj
Kettesy Aladár Emlékérem és Jutalomdíj
Krompecher István Emlékérem és Jutalomdíj
Went István Emlékérem és Jutalomdíj
Az ÁOK Kiváló Oktatója Emlékérem és Jutalomdíj
Az ÁOK „Év oktatója” díj
Pro Facultate Emlékérem és Jutalomdíj
Az ÁOK Kiváló Dolgozója díj
Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért Emlékérem és Jutalomdíj
Az év legjobb klinikai témájú tudományos közleménye díj
Bagossi Péter-díj
Pro Facultate Iuventutis Emlékérem és Jutalomdíj
Weszprémi István Emlékérem és Jutalomdíj
Ladányi Józsa díj
Kenézy Gyula díj
Sportösztöndíj
Jó tanuló, jó sportoló díj
Dékáni Különdíj
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Elischer Gyula Emlékérem és Jutalomdíj
3. §
(1) Az Emlékérem és Jutalomdíj célja:
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2001-ben Dr.
Elischer Gyula professzor emlékére és egyben a diagnosztikai orvostudomány területén elért magas szintű eredmények elismerésére - két évente adható – „Dr.
Elischer Gyula Emlékérem és Jutalomdíj” alapítását határozta el.
(2) A jutalomdíj összegét a dékán állapítja meg.
(3) A kitüntetendő személy kiválasztása:
a) A kitüntetésben részesülő személyre miden második év októberéig az ÁOK
Klinikai Tanszéki Bizottság tesz javaslatot. A javasolt személy kiválasztása a
diagnosztikai tevékenység alapján történik, figyelembe véve a jelölt szakmai
elismertségét, oktatói, kutatói tevékenységét és hozzájárulását szakmájának
egyetemünkön elért fejlesztéséhez
b) Az ÁOK Klinikai Tanszéki Bizottság javaslata alapján az ÁOK Kari Tanács
szótöbbséggel dönt a díj odaítéléséről.
(4) A díj átadása:
a) A díjat az ÁOK dékánja és a Klinikai Központ elnöke adja át az Elischer Gyula
emlékére rendezett tudományos ülésen, rövid méltatással.
b) A jutalmazott a díj átadása után előadást tart.
c) A Kar és a Klinikai Központ vezető tisztségviselői nem részesülhetnek ebben a
kitüntetésben hivatali idejük alatt.
Fornet Béla Emlékérem és Jutalomdíj
4. §
(1) Az Emlékérem és Jutalomdíj célja:
Dr. Fornet Béla professzor emlékének ápolására és egyben a belgyógyászati, nem
műtéti klinikai orvostudomány területén elért magas szintű eredmények elismerése.
(2) A jutalomdíj összegét a dékán állapítja meg.
(3) A kitüntetendő személy kiválasztása:
a) A kitüntetésben részesülő személyre minden harmadik év október végéig az
ÁOK Klinikai Tanszéki Bizottság tesz javaslatot. A javasolt személy kiválasztása a belgyógyászati jellegű tevékenysége alapján történik, figyelembe véve a
jelölt szakmájának egyetemünkön elért fejlesztését, új eljárások bevezetését,
humánus, áldozatos gyógyító munkáját, szakmai elismertségét és oktatóikutatói tevékenységét.
b) Az ÁOK Klinikai Tanszéki Bizottság javaslata alapján az ÁOK Kari Tanács
szótöbbséggel dönt a díj odaítéléséről.
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(4) A díj átadása:
a) A díjat az ÁOK dékánja és a Klinikai Központ elnöke adja át a Fornet Béla
emlékére rendezett tudományos ülésen, rövid méltatással.
b) A jutalmazott a díj átadása után előadást tart.
c) Az ÁOK és a Klinikai Központ vezető tisztségviselői nem részesülhetnek ebben a kitüntetésben hivatali idejük alatt.
Kettesy Aladár Emlékérem és Jutalomdíj
5. §
(1) Az Emlékérem és Jutalomdíj célja:
a) Dr. Kettesy Aladár professzor emlékének ápolására és egyben a műtétes klinikai orvostudomány területén elért magas szintű eredmények elismerése.
b) A jutalmazott neve és a jutalmazás éve az adományozandó érem hátlapjára kerül bevésésre.
c) A jutalomdíj három évente adható.
(2) A jutalomdíj összegét a dékán állapítja meg.
(3) A kitüntetendő személy kiválasztása:
a) A kitüntetésben részesülő személyre minden harmadik év október végéig az
ÁOK Klinikai Tanszéki Bizottság tesz javaslatot. A javasolt személy kiválasztása a manuális sebészeti tevékenység alapján történik, figyelembe véve a jelölt
szakmájának egyetemünkön elért fejlesztését, új elvárások bevezetését, humánus, áldozatos gyógyító munkáját, szakmai elismertségét és oktatói-kutatói tevékenységét.
b) Az ÁOK Klinikai Tanszéki Bizottság javaslata alapján az ÁOK Kari Tanács
szótöbbséggel dönt a díj odaítéléséről.
(4) A díj átadása:
a) A díjat az ÁOK dékánja és a Klinikai Központ elnöke adja át Kettesy Aladár
emlékére rendezett tudományos ülésen, rövid méltatással.
b) A jutalmazott a díj átadása után előadást tart.
c) Az ÁOK és a Klinikai Központ vezető tisztségviselői nem részesülhetnek ebben a kitüntetésben hivatali idejük alatt.
Krompecher István Emlékérem és Jutalomdíj
6. §
(1) A kitüntetés célja:
a) Dr. Krompecher István akadémikus emlékének ápolása, és egyben az egyetemi
oktató munkában több éven át nyújtott kiemelkedő teljesítmény legmagasabb
elismerése.
b) A jutalmazott neve és a jutalmazás éve az érem hátlapjára kerül bevésésre.
c) A jutalomdíj két évente adható.
(2) A jutalomdíj összegét a dékán állapítja meg.
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(3) Az adományozás rendje:
a) A kitüntetésben részesülő személyére minden második év november végéig széleskörű közvélemény-kutatás alapján, figyelembe véve a hallgatói testületek, tanácsok előterjesztéseit – az ÁOK Tanulmányi Bizottsága tesz javaslatot.
b) A javaslat alapját több éves, széles körben (esetleg már más kitüntetéssel is elismert), kiemelkedő színvonalú oktató munka (ideértve a TDK-munkát, az oktatás-szervezést, jegyzet és tankönyvírást is) képezze. A javaslatot az ÁOK Tanulmányi Bizottság titkos szavazással, szótöbbséggel alakítja ki.
c) Az ÁOK Tanulmányi Bizottság javaslata alapján az ÁOK Kari Tanács titkos
szavazással, szótöbbséggel dönt a díj odaítéléséről.
(4) A kitüntetés átadása:
a) A kitüntetést az ÁOK dékánja adja át a Krompecher István emlékére rendezett
tudományos ülésen rövid méltatással.
b) A kitüntetést egy oktató csak egyszer nyerheti el.
c) A jutalmazott a díj átadása után előadást tart.
d) Az ÁOK fő tisztségviselői nem részesülhetnek ebben a kitüntetésben hivatali
idejük alatt.
Went István Emlékérem és Jutalomdíj
7. §
(1) Az Emlékérem és Jutalomdíj célja:
a) Dr. Went István akadémikus emlékének ápolása, és egyben a kísérletes orvostudomány területén elért magas szintű tudományos eredmények elismerése.
b) A jutalmazott neve és a jutalmazás éve az érem hátlapján kerül bevésésre.
c) A jutalomdíj két évente adható.
(2) A jutalomdíj összegét a dékán állapítja meg.
(3) A kitüntetendő személy kiválasztása:
a) A kitüntetésben részesülő személyre minden második évben a Tudományos és
Innovációs Bizottság tehet javaslatot.
b) A javaslat alapjául szolgáló tudományos teljesítmény megítélésének alapját
nyomtatásban megjelent, kiemelkedő publikációk (kézikönyv, monográfia,
nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény) képezzék.
c) A Tudományos és Innovációs Bizottság javaslata alapján az ÁOK Kari Tanács
szótöbbséggel dönt a díj odaítéléséről.
(4) A díj átadása:
a) A díjat az ÁOK dékánja adja át a Went István emlékére rendezett tudományos
ülésen, rövid méltatással.
b) A jutalmazott a díj átadása után előadást tart.
c) Az ÁOK fő tisztségviselői nem részesülhetnek ebben a kitüntetésben hivatali
idejük alatt.
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Az Általános Orvostudományi Kar
Kiváló Oktatója Emlékérem és Jutalomdíj
8. §
(1) A kitüntetés célja:
Az ÁOK Tanácsa ezzel a kitüntetéssel kívánja elismerni a Kar, valamint a Karhoz
tartozó oktató kórházak legkiválóbb oktatóinak a hallgatók elméleti és gyakorlati
képzésében, TDK- munkájának irányításában, az oktatás szervezésében, modernizálásában elért eredményes tevékenységét.
(2) A kitüntetett személy plakettet, díszes oklevelet és pénzjutalmat kap. A jutalomdíj
összegét az ÁOK dékánja állapítja meg.
(3) Az adományozás rendje:
a) A Kari Tanács évente három személyt tüntethet ki (kettőt - egy elméleti és egy
klinikus szakembert - az ÁOK, egyet az oktató kórházak oktatói közül).
b) A kitüntetésre – széles körű közvélemény-kutatás után - az alábbiak tehetnek
javaslatot írásban (részletes indoklással) az oktatási dékánhelyettesnek: hallgatói közösségek (HÖK, MOE, TDT elnökség), intézeti tanácsok, oktató kórházak irányító testületei.
c) A Tanulmányi Bizottság véleményezi a díj odaítéléséről szóló javaslatokat.
d) A Tanulmányi Bizottság állásfoglalását a dékán az ÁOK Tanácsa elé terjeszti.
Az ÁOK Kari Tanács titkos szavazással, szótöbbséggel ítéli oda a kitüntetéseket.
e) A kitüntetést egy oktató csak egyszer nyerheti el.
(4) A kitüntetést a dékán adja át a diplomaosztó ünnepségen.
Az ÁOK Év Oktatója díj
9. §
(1) Minden tanévben az I-VI. évfolyam magyar, valamint angol nyelven tanuló orvostanhallgatói szavazással döntenek a díj odaítéléséről évfolyamonként.
(2) A legtöbb szavazatott kapott oktatókat az ÁOK Hallgatói Önkormányzata terjeszti a
dékánhoz kitüntetésre.
(3) A díj évente és évfolyamonként 1-1 oktatónak ítélhető oda. Így évente 12 díj adható
ki.
(4) A díjakat a dékánja adja át a diplomaosztó ünnepségen. A kitüntetés díszes oklevélből áll.
(5) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek összegéről a Dékán dönt.
(7) A kitüntetés többször is elnyerhető.
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Pro Facultate Emlékérem
10. §
(1) Kitüntetésben részesíthetők az ÁOK oktatói több évtizedes kiemelkedő oktatói,
tudományos és intézetvezetői feladatok ellátása, klinikai illetve tanszékvezetői
megbízatás lejárta után.
(2) A kitüntetésre az ÁOK Tanulmányi Bizottsága tesz javaslatot. A Tanulmányi Bizottság állásfoglalását a dékán az ÁOK Kari Tanácsa elé terjeszti. Az ÁOK Kari
Tanács titkos szavazással, szótöbbséggel ítéli oda a kitüntetést. A díj átadására a
diplomaosztó ünnepségen kerül sor. A kitüntetés díszes oklevélből, emlékéremből
és pénzjutalomból áll, melynek összegéről a Dékán dönt.
Az ÁOK Kiváló Dolgozója díj
11. §
(1) A dékán minden évben ezzel a kitüntetéssel kívánja elismerni a Kar legkiválóbb
dolgozóinak több éven keresztül nyújtott kimagasló tevékenységét.
(2) Az adományozás rendje:
a) Az adományozható díjak számáról és a kitüntetéssel járó pénzjutalom összegéről
a dékán dönt.
b) Az ÁOK szervezeti egységeinek vezetői a díjra minden év május 31-ig tehetnek
javaslatot.
c) A kitüntetésben részesülő személyekre a dékán által felkért Ad hoc” Bizottság
tesz javaslatot.
d) A díj 5 éven belül nem nyerhető el újra.
(3)

A díjakat a dékán adja át a diplomaosztó ünnepségen. A kitüntetés díszes oklevélből áll.
„Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért”
12. §

(1) A kitüntetés alapítása és célja:
a) A Debreceni Egyetem nemzetközi díjat alapított a molekuláris orvostudomány
területén: „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” (angolul: ”Debrecen Award for Molecular Medicine”) névvel. A díj évenkénti adományozásával
az orvostudományi kutatások fejlődéséhez kiemelkedően hozzájáruló kutatókat
kívánja elismerni. A díjat minden ősszel olyan nemzetközileg elismert kutató
vagy kutatócsoport kapja, akinek a munkája lényeges előrehaladást eredményezett a molekuláris orvostudomány területén.
b) A díj összege 10.000 Euro. A jelölést egy 12 főből álló csoport végzi, melynek
tagjaia a Dékán kéri fel. A felkérés egy évre szól.
c) Cél: az innovatív orvosbiológiai kutatások és nemzetközileg kiemelkedő teljesítmények elismerése.
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(2) Választhatóság: az a kutató kaphatja a díjat, akinek a munkája jelentősen hozzájárult a molekuláris orvostudomány fejlődéséhez, az eredmények pedig hasznosíthatóak a korszerű betegellátásban.
(3) A díj elnyerőjének tevékenysége magában foglalja az alapkutatásokat és az új
eredményekhez vezető klinikai kutatásokat, melyek jelentősen javítják a betegellátást. A díjazottak olyan kutató(k) lehetnek, akiknek teljesítménye és eredményei a
nemzetközi kutatások élvonalába tartoznak. A díjazott tetszés szerint használhatja a
jutalmat, bár a jelölőbizottság reményei szerint legalább a díj egy részét a szakterülete további fejlesztésére fordítja.
(4) Nevezés: ajánlásokat a „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” díjra május 15-ig fogadunk el. Az ajánlólevél tartalmazza a jelölt lényeges eredményeit a
molekuláris orvostudomány területén. A választási bizottsághoz ezen kívül benyújtandó a jelölt legfontosabb irodalomjegyzéke. Önjelöléseket nem fogadunk el. A díjazottat az Általános Orvostudományi Kar Tanári testülete titkos szavazással választja ki.
(5) Díjátadó ünnepség: a díj átadása ünnepélyes keretek között, az adományozott díszelőadásával egybekötve minden év novemberében vagy decemberében Debrecenben történik.
Az év legjobb klinikai témájú tudományos közleménye díj
13. §
(1)

A kitüntetés célja:
Az adott évben a Karon dolgozó közalkalmazott által írt legjobb klinikai témájú
közlemény szerzőjének jutalmazása.

(2)

A díj pályázat útján kerül odaítélésre. Pályázni az adott év augusztus 31. és az
előző év szeptember 1. között tudományos folyóiratban megjelent közleménnyel
lehet. A pályázatot a közlemény első és utolsó szerzője által közösen aláírt kísérőlevéllel nyújtja be az ÁOK Dékáni Hivatalba.

(3)

A díj odaítélésére a Tudományos és Innovációs Bizottság tesz javaslatot, a döntést
az ÁOK Kari Tanács hozza meg.

(4)

A díj odaítélésénél elsődlegesen figyelembe vett szempontok a következők:
a közlemény kísérletes munka eredménye,
a közlemény első és/vagy utolsó szerzője klinikai intézet alkalmazottja.
Az értékelés során előnyt jelent, ha a közlemény a Debreceni Egyetem szervezeti
egységei közötti kollaboráció eredményeként jött létre.

(5)

A díjjal oklevél és 150.000 Ft pénzjutalom jár.

(6)

A díj átadására a Debreceni Egyetem ünnepi tudományos ülésén kerül sor.
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Bagossi Péter-díj
14. §
(1)

A kitüntetés célja:
Az adott évben a Debreceni Egyetemen dolgozó által írt molekuláris modellezésre, illetve fehérjeszerkezet-meghatározásra épülő, valamint biokémiai vagy klinikai vonatkozású probléma molekuláris hátterének feltárását fehérjeszerkezet alapján leíró közlemény szerzőjének jutalmazása.

(2)

A díj pályázat útján kerül odaítélésre. Pályázni az adott év augusztus 31. és az
előző év szeptember 1. között tudományos folyóiratban megjelent közleménnyel
lehet. A pályázatot október 15-ig kell megküldeni az ÁOK Dékáni Hivatalba.

(3)

A díj odaítélésére a Tudományos és Innovációs Bizottsága tesz javaslatot, a döntést az ÁOK Kari Tanács hozza meg minden év október 31-ig.

(4)

A díjazott oklevélben és a mindenkori egyetemi docensi alapilletménynek megfelelő pénzjutalomban részesül, mely összeget a Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézet biztosítja.

(5)

A díj átadására az ÁOK ünnepi rendezvényén kerül sor.
Pro Facultate Iuventutis Emlékérem és Jutalomdíj
15. §

(1)

A díjat az ÁOK Kari Tanácsa kiemelkedő tanulmányi és közéleti tevékenységük
alapján ítéli oda az arra érdemes végzős hallgatóknak.

(2)

A kitüntetésre az ÁOK Tanulmányi Bizottsága tesz javaslatot. A kitüntetés átadására a diplomaosztó ünnepségen kerül sor.

(3)

A kitüntetéssel pénzjutalom jár. Ennek összegéről a dékán dönt.
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Weszprémi István Emlékérem és Jutalomdíj
16. §
(1)

A Weszprémi István emlékérem és jutalomdíj odaítélésére minden orvostanhallgató pályázhat, aki
 a Tudományos Diákkörének tagja,
 a TDK-ban legalább két évet eltöltött,
 a tudományos kutatómunkában kimagasló szorgalomról és eredményes tevékenységről tett tanúbizonyságot,
 kutatómunkájáról pályamunkát nyújtott be,
 egyetemi tanulmányaiban kiemelkedő eredményeket ért el.

(2)

A TDK-s hallgató a Weszprémi István emlékérem elnyerésére pályázatát a TDThez nyújtja be. A TDT javaslata alapján a dékán döntése előtt kikéri a Tudományos és Innovációs Bizottság véleményét és hozza meg határozatát.

(3)

A díjjal járó emlékérmet az orvosdoktor avató ünnepségen a dékán adja át ünnepélyes keretek között.

(4)

A kitüntetéssel pénzjutalom jár. Ennek összegéről a dékán dönt.
Ladányi Józsa díj
17. §

(1) Pályázatot nyújthat be minden orvostanhallgatónő, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

legalább 4,50 tanulmányi eredmény az utolsó két félévben,

közösségi munkában való aktív részvétel,

eredményes TDK munka,

nem részesül Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban.
(2) A pályázatot az ÁOK Dékáni Hivatalba kell benyújtani február 15-ig, és csatolni
kell az évfolyamfőnök ajánlását.
(3) A díj odaítéléséről az ÁOK Tanulmányi Bizottsága javaslata alapján a dékán dönt.
(4) A díjat a dékán vagy az oktatási dékánhelyettes adja át ünnepélyes keretek között.
(5) A Ladányi Józsa díjjal járó jutalomdíj az ÁOK dékáni keretből fizetendő ki. Összege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 1 havi összegével.
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Kenézy Gyula díj
18. §
(1) Pályázatot nyújthat be minden orvostanhallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
 legalább 4,50 tanulmányi eredmény az utolsó két félévben,
 közösségi munkában való aktív részvétel,
 anyagi támogatást indokoló szociális helyzet,
 nem részesül Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban.
(2) A pályázatot az ÁOK Dékáni Hivatalba kell benyújtani február 15-ig, és csatolni
kell az évfolyamfőnök ajánlását.
(3) A díj odaítéléséről az ÁOK Tanulmányi Bizottsága javaslata alapján a dékán dönt.
(4) A díjat a dékán vagy az oktatási dékánhelyettes adja át ünnepélyes keretek között.
(5) A Kenézy Gyula díjjal járó jutalomdíj az ÁOK dékáni keretből fizetendő ki. Összege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 1 havi összegével.
Dékáni Különdíj
19. §
(1) A Kar a Tudományos Diákköri munka során elért kiemelkedő eredmények elismerése céljából adományozza a díjat.
(2)

A díjat a Tudományos Diákköri Konferencia 5 legjobb előadását tartó hallgató
kapja.

(3)

A díj odaítéléséről a bíráló bizottság javaslata alapján a Tudományos Diákköri
Tanács elnöksége dönt.

(4)

A díjat a dékán vagy a tudományos dékánhelyettes a TDK Konferencia záró ünnepségén adja át.

(5)

A Dékáni Különdíjjal járó jutalomdíj az ÁOK dékáni keretből fizetendő ki. Öszszege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 1 havi összegével.
Sportösztöndíj
20. §

(1)

Az ÁOK hallgatói számára kiváló tanulmányi és sportban nyújtott teljesítményük
elismeréseként Sportösztöndíjat adományoz.

(2)

Pályázatot nyújthat be a Kar minden hallgatója, aki bármely sportegyesület igazolt
versenyzője, és az alábbi feltételeknek megfelel:
Tanulmányi követelmények:
az előző tanév II. félévi és az aktuális tanév I. félévi átlaga legalább 4,20,
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I. éveseknél az érettségi eredmény és az I. félévi tanulmányi eredmény átlaga legalább 4,50.
Sportbeli követelmények:
Egyéni sport esetén legalább II. osztályú minősítés,
Csapatban NBII. vagy magasabb szintű bajnokságban egy naptári év alatt
szerepeljen csapata mérkőzéseinek legalább 60 %-án,
Rendszeres részvétel sportágának edzésein,
Egyetemista sportolóhoz méltó emberi és közösségi magatartás.
-

(3)

A pályázatot az ÁOK Dékáni Hivatalba kell benyújtani szeptember 15-ig, és csatolni kell a Testnevelési Tanszék, az Egyetemi Sportegyesület és az ÁOK Hallgatói Önkormányzat véleményét.

(4)

A díj odaítéléséről az ÁOK Tanulmányi Bizottság javaslata alapján a dékán dönt.

(5)

A Sportösztöndíjjal járó jutalomdíj az ÁOK dékáni keretből fizetendő ki. Összegéről a dékán dönt.
Jó tanuló – Jó sportoló díj
21. §

(1)

Az ÁOK hallgatói számára kiváló tanulmányi és sportban nyújtott teljesítményük
elismeréseként Jó tanuló – Jó sportoló díjat adományoz.

(2)

Pályázatot nyújthat be az ÁOK minden hallgatója, aki bármely sportegyesület
igazolt versenyzője és az alábbi feltételeknek megfelel:
Tanulmányi követelmények:
Az előző tanév II. félévi és a jelenlegi tanév I. félévi átlaga legalább 4,20
I. éveseknél az érettségi eredmény és az I. félévi tanulmányi eredmény átlaga legalább 4,50.
Sportbeli követelmények:
Egyéni sport esetén legalább II. osztályú minősítés
Csapatban NBII. vagy magasabb szintű bajnokságban egy naptári év alatt
szerepeljen csapata mérkőzéseinek legalább 60%-án
Rendszeres részvétel sportágának edzésein
Egyetemista sportolóhoz méltó emberi és közösségi magatartás

(3)

A pályázatot az ÁOK Dékáni Hivatalba kell benyújtani február 15-ig, és csatolni
kell a Testnevelési Tanszéki Csoport, az Egyetemi Sportegyesület és az ÁOK
Hallgatói Önkormányzat véleményét.

(4)

A díj odaítéléséről az ÁOK Tanulmányi Bizottsága javaslata alapján a dékán
dönt.

(5)

A díjat a dékán vagy az oktatási dékánhelyettes adja át ünnepélyes keretek között.

(6)

A díjjal járó jutalom összege az ÁOK dékáni keretből fizetendő ki, melyről a dékán dönt.
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III.
CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA
Professor Emeritus cím
22. §
A Kari Tanács vélemény nyilvánítása előtt kikéri a Tudományos és Innovációs Bizottság, a Tanulmányi Bizottság, valamint a Klinikai Tanszéki Bizottság véleményét.
Egyetemi magántanári cím
23. §
A Kari Tanács vélemény nyilvánítása előtt kikéri a Tudományos és Innovációs Bizottság, az ÁOK Tanulmányi Bizottság, valamint az ÁOK Klinikai Tanszéki Bizottság véleményét.
Címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi cím
24. §
(1)

A címzetes egyetemi docensi cím adományozásának további feltételei:
- PhD fokozat.

(2)

A Kari Tanács vélemény nyilvánítása előtt, valamint hatáskörébe tartozó adományozások esetén, a Kari Tanács döntése előtt kikéri a Tudományos és Innovációs
Bizottság, az ÁOK Tanulmányi Bizottság, valamint az ÁOK Klinikai Tanszéki
Bizottság véleményét.
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V. RÉSZ
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
KARI KITÜNTETÉSEI ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJE
A Bölcsészettudományi Kar Emlékérme
1.§
(1)

Az Emlékérem azoknak a természetes és jogi személyeknek adományozható, akik
jelentős mértékben elősegítették a Kar oktatási és tudományos tevékenységének
fejlesztését.

(2)

Évente legfeljebb 3 Emlékérem adományozható.

(3)

Az Emlékérem személyenként/intézményenként csak egyszer ítélhető oda.

(4)

Az Emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél és a természetes személyeknek az adományozás évében érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő
jutalom jár.

(5)

Az Emlékérem kör alakú, előlapján a Kar jelképe szerepel, „A DE BTK Emlékérme” felirattal, a hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül
bevésésre.
A Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele
2.§

(1)

Az Oklevél azoknak az oktatóknak, kutatóknak és nem oktató dolgozóknak adományozható, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik,
és a Kar közéletében aktív tevékenységet fejtenek ki.

(2)

Évente legfeljebb 5 Oklevél adományozható.

(3)

Az Oklevéllel az adományozás idején érvényes minimálbér 1,5-szeresének megfelelő összegű pénzjutalom jár.
A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicsérete
3.§

(1) A Dicséret a karon dolgozó és tanuló természetes személyeknek, valamint a karral
jogviszonyban nem álló természetes és jogi személyeknek adható, akik az általános
elvárások
magas szintű teljesítésén túlmenően egy-egy speciális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
(2)

Évente legfeljebb 10 Dicséret adományozható.
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(3)

A Dicsérettel a Debreceni Egyetemmel dolgozói vagy hallgatói jogviszonyban
állóknak az adományozás idején érvényes minimálbérnek megfelelő összegű
pénzjutalom jár.
A Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Elismerő Oklevele
4.§

(1)

Az Oklevél azoknak a karral jogviszonyban álló hallgatóknak adományozható,
akik a tanulmányi kötelezettségeik magas szintű teljesítésén túlmenően egyetemi
tanulmányaik során kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtottak és/vagy jelentős közéleti feladatot vállaltak.

(2)

Évente legfeljebb 20 Oklevél adományozható.

(3)

Az Oklevél személyenként csak egyszer ítélhető oda.

(4)

Az Oklevéllel az adományozás idején érvényes minimálbérnek megfelelő összegű
pénzjutalom jár.
A kitüntetések adományozásának eljárási szabályai
5. §

(1)

A kitüntetések adományozását a szervezeti egységek vezetői és a dékán és a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezhetik.

(2)

A kari kitüntetésekről a beérkezett javaslatok alapján a Kari Tanács titkos szavazással dönt.

(3)

A kitüntetések átadására általában a tanévnyitó vagy a tanévzáró ünnepségen kerül sor, kivételesen azonban más ünnepi alkalommal is átadhatók.
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VI. RÉSZ
AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR
KITÜNTETÉSEI ÉS CÍMEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1)

A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza az Egészségügyi Kar kitüntetéseinek
leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, a kari címek adományozásának feltételeit, eljárásrendjét, a címmel járó jogokat és kötelességeket.

(2)

A kari rendelkezés hatálya a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szervezeti
egységeire terjed ki.
II.
A KAR KITÜNTETÉSEI ÉS CÍMEI
2.§

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Oktatója
Debreceni Egyetem Egészségügyi Karáért Emlékplakett
Oktató a hallgatókért
Hallgató a közéletért
Kövér András emlékérem
Hadházy Csaba emlékérem
Címzetes főiskolai tanári cím
Címzetes főiskolai docensi cím
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Képzéseinek Oktató Intézménye
cím
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Dolgozója
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Oktatója
3. §

(1)

A kitüntetés alapítása és célja: A Kar Kari Tanácsa a Kar oktatójának magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültsége, oktatói munkája magas színvonalának, jó
előadókészségnek, valamint a hallgatóknak nyújtott példaértékű oktatói magatartásának elismerése.

(2)

A díj adományozó levél formájában kerül átadásra. A díjat a Kari Tanács adományozza a Kar intézetigazgatóinak javaslatára. Az előterjesztést a Karon alkalmazott önértékelési, minőségbiztosítási dokumentumokra támaszkodva kell elkészíteni, felhasználva az éves egyéni önértékelési- és a kari minőségbiztosítás által alkalmazott eljárások során létrejövő értékelő jelentéseket.

(3)

A díj mellé pénzjutalom is adható, amely a főiskolai tanár mindenkori illetményének 70 %-a.
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(4)

A díjat a Kari Tanács elnöke adja át.

(5)

A díj odaítélésére évente két alkalommal kerül sor. Ünnepélyes keretek között
kerül átadásra elsősorban a diplomaosztó nyilvános kari tanácsülésen.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Karáért Emlékplakett
4. §

(1)

A kitüntetés alapítása és célja: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara érdekében kifejtett oktatási, tudományos, kulturális, gazdasági és sport tevékenység, a
Kar külföldi kapcsolatainak kialakítása, elmélyítése érdekében kifejtett tevékenység elismerése.

(2)

A díjat a Kari Tanács adományozza, a Kar intézetigazgatóinak, illetve a Kar dékánjának javaslata alapján, oly módon, hogy egy 3 tagú bizottság tesz javaslatot a
Kari Tanácsnak.
A bizottság tagjai: oktatási dékánhelyettes, Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda vezetője, HÖK elnök.

(3)

Az elismeréssel oklevél és emlékplakett jár, amelynek egyik oldala a Kar épületét
ábrázolja, a másik oldalán a „Debreceni Egyetem Egészségügyi Karáért” felirat
áll.

(4)

A díj mellé - a kari költségvetés függvényében - pénzjutalom is adható, amelyet a
bizottság javaslatára állapít meg a Kari Tanács, és melynek összege az egyetemi
docens mindenkori illetményének 70 %-a.

(5)

A díj odaítélésére évente két alkalommal kerülhet sor:
a) Minden év július elsején; Semmelweis-napon, a magyar egészségügy napján.
b) Minden év márciusában, a Szociális Munka Világnapján.
A díj átadása ünnepélyes keretek között történik; a fenti időpontokhoz legközelebbi nyilvános Ünnepi Kari Tanács keretei között.

(6)

A díjat a Kari Tanács elnöke adja át.
Oktató a hallgatókért kitüntető elismerés
5. §

(1)

Az elismerés alapítása és célja: A Kar Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzattal
egyetértésben a Kar oktatójának a hallgatók által elismert oktatói, kari közéleti
munkájáért, mintaértékűként értékelt oktatói magatartása elismeréseként adja.

(2)

Adományozó levél formájában kerül átadásra.

(3)

A Kar Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján adományozza.
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(4)

A kitüntetéshez pénzjutalom is adható, melynek összege azonos a mindenkor
érvényes egyhavi minimálbér összegével. Ezen összeg megfizetéséhez a Kar, illetve a HÖK fele-fele arányban járul hozzá.

(5)

A díj odaítélésére évente egy alkalommal kerül sor. Ünnepélyes keretek között
kerül átadásra elsősorban a diplomaosztó nyilvános kari tanácsülésen.

(6)

A díjat a Kari Tanács elnöke és a HÖK elnöke közösen adja át.
Hallgató a közéletért kitüntető elismerés
6. §

(1)

Az elismerés alapítása és célja: A Kar Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzattal
egyetértésben a Kar hallgatójának a hallgatói közélet szervezésében, kulturális,
sport, művészeti tevékenységben való kiemelkedő részvétel elismerése.

(2)

Adományozó levél formájában kerül átadásra.

(3)

A Kar Kari Tanácsa és a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben, a Hallgatói
Önkormányzat előterjesztése alapján adományozza.

(4)

A kitüntetéshez pénzjutalom jár, melynek kifizetése a tanulmányi ösztöndíj keretet terheli. Összege azonos az egy hónapra adható legmagasabb tanulmányi ösztöndíj kétszeres összegével.

(5)

A díj odaítélésére évente egy alkalommal kerül sor. Ünnepélyes keretek között
kerül átadásra elsősorban a diplomaosztó nyilvános kari tanácsülésen.

(6)

A díjat a Kari Tanács elnöke és a HÖK elnöke közösen adja át.
Kövér András - emlékérem
7. §

(1)

Az elismerés alapítása és célja: A Kar Kari Tanácsa a Kar fő- és részfoglalkozású
oktatójának magas szintű kutatói, kutatásszervezői és tudományos munkája, valamint a hallgatóknak nyújtott példaértékű oktatói - kutatói magatartásának elismeréseképpen.

(2)

A kitüntetés adományozó levél és bronz emlékplakett formájában kerül átadásra.
Az emlékplakett egyik oldala a névadó portréját és a díj elnevezését ábrázolja,
másik oldalán babérkoszorú, a kar megnevezése, az adományozás éve és a kitüntetett neve áll.

(3)

A díjat a Kari Tanács adományozza a Kar Tudományos Tanácsadó és Promóciós
Bizottságának javaslata alapján.

56

(4)

A díj odaítélésére évente egy alkalommal kerül sor ünnepélyes keretek között, a
díjazott tudományos előadásával egybekötve, lehetőség szerint a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

(5)

A díjat a dékán adja át.
Hadházy Csaba-emlékérem
8. §

(1)

Az elismerés alapítása és célja: A kar Kari Tanácsa a kar végzős hallgatói számára
kiemelkedő tanulmányi eredménye és magas szintű tudományos munkája elismeréseképpen.

(2)

Adományozó levél és emlékplakett formájában kerül átadásra. Az emlékplakett
egyik oldala a névadó portréját ábrázolja, másik oldalán babérkoszorú, a kar megnevezése és a kitüntetett neve áll.

(3)

A kitüntetést a Kari Tanács adományozza, a tanszékvezetők előterjesztése alapján.

(4)

Évente két alkalommal, ünnepélyes keretek között, a diplomaosztó nyilvános kari
tanácsülésen. A kitüntetésben évente legfeljebb két végzős hallgató részesülhet.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szociális Képzéseinek Oktató Intézménye cím
9. §

(1)

A cím annak az Intézménynek adományozható, amelyik szakmai és oktató munkájával részt vesz a szociális képzések gyakorlati oktatásában. A cím adományozásának kritériumai:
-

-

(2)

Az Intézmény legalább 3 éve rendszeresen fogad hallgatókat terepgyakorlatra a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar felsőfokú szociális képzéséből;
Az Intézményben alkalmazásban álló szakemberek között található oktatási
feladatokat is ellátó szakember, aki legalább 3 év szakterületen szerzett
szakmai gyakorlattal és a szakmai munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel rendelkezik;
Az Intézmény munkaidőben az oktatási feladatokat ellátó személy részére
lehetőséget biztosít a hallgatók szakmai gyakorlatának vezetésér;
Az Intézmény rendelkezik a hallgatók egyéni és csoportos fogadására alkalmas infrastrukturális feltételekkel /pl. csoport szoba vagy tárgyaló, a
hallgató(k) számára kialakított hely, ahol elegendő számban található szék
és a munkavégzéshez szükséges eszköz, amit a hallgató(k) is használhat(nak)/.

A cím adományozásáról a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és
Társadalomtudományi Intézet javaslatára az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa dönt.
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(3)

Az adományozásról "Adományozó levél" és "Tábla" készül, melyen feltüntetésre
kerül az oktató intézmény megnevezés.
Az Adományozó levél szövege:
"A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet javaslatára az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Képzéseinek Oktató Intézménye ……..
(évszám) címet adományozza a ……………………. (Intézmény neve) az
oktatásban végzett kiemelkedő munkájáért."
Dátum

Ph.

Aláírás

A Tábla mérete:
fektetett A/4-es méret
réz alapon, aranyszínű gravírozással készített betűkkel.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Dolgozója
10. §
(1)

A kitüntetés adományozható az Egészségügyi Kar azon dolgozói számára, akik
több éven keresztül kimagasló teljesítményt nyújtanak.

(2)

A kitüntetés adományozását a Kar dékánja kezdeményezi a Kar egységvezetői
véleményeinek kikérése mellett. Az adományozásról az Egészségügyi Kar Kari
Tanácsa dönt.

(3)

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

(4)

A kitüntetéssel pénzjutalom jár melynek összege a mindenkori minimálbér kétszerese.

(5)

Az elismerések a Diplomaosztó ünnepségen kerülnek átadásra.
Verzár Frigyes-díj
11. §

(1)

Az elismerés alapítása és célja: A kar Verzár Frigyes Szakkollégiuma a kar
végzős szakkollégista hallgatói számára kiemelkedő tanulmányi eredménye és
magas szintű tudományos munkája és/vagy kiemelkedő közösségi és közéleti tevékenysége elismeréseképpen.

(2)

Adományozó levél és üvegplakett formájában kerül átadásra. Az üvegplaketten a
kar megnevezése, a Szakkollégium neve, a kitüntetett neve és az adományozás
éve áll.

(3)

A kitüntetést a Verzár Frigyes Szakkollégium Igazgatósága adományozza, oktatói vagy hallgatói előterjesztés alapján.
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(4) Évente két alkalommal, ünnepélyes keretek között, a diplomaosztó nyilvános kari
tanácsülésen. A kitüntetésben évente legfeljebb két végzős szakkollégista hallgató részesülhet.
III.
A KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK VISSZAVONÁSA
12.§
(1) A kitüntetést vissza lehet vonni attól a személytől, aki annak viselésére méltatlanná, érdemtelenné vált.
(2) Érdemtelennek tekinthető különösen az a személy, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen elítélt, illetve akit a bíróság jogerős
ítélettel a közügyektől eltiltotta.
(3) Érdemtelennek tekinthető az a személy, aki a tudományos etika normáit, az
egyetemmel és a karral szembeni kötelezettségeit súlyosan megszegte.
(4) A visszavonásra az adományozás eljárási szabályai irányadóak.
13. §
(1)

A kitüntetésekről és címekről a Dékáni Hivatal személyügyekért felelős munkatársa nyilvántartást vezet.
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VII. RÉSZ
A FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja, és a kitüntetések, címek, valamint díszoklevelek adományozásának szabályait az alábbiakban határozza meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény figyelembe vételével.
Általános rendelkezések
1. §
(1)

A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza a Kari kitüntetések leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, a díszoklevelek adományozásának feltételeit, eljárásrendjét, a címmel járó jogokat és kötelességeket.

(2)

A kari rendelkezés hatálya az Fogorvostudományi Kar (továbbiakban: FOK) szervezeti egységeire terjed ki.
Kari Kitüntetések és díjak
2. §

A Fogorvostudományi Kar az alábbi kitüntetéseket és díjakat alapítja:
a) FOK oktatói díjak:
FOK Kiváló Oktatója
Év oktatója
Pro Facultate
„A Fogorvostudományi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért” díszoklevél
b) FOK Hallgatói díjak
Pro Facultate Iuventutis
Kiváló Fogorvostanhallgató
Demonstrátori ösztöndíj
c)

FOK nem oktatói díjak:
FOK Kiváló Dolgozója
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A FOK Kiváló Oktatója
3. §
(1)

A kitüntetés célja:
A FOK Tanácsa minden évben ezzel a kitüntetéssel kívánja elismerni a Kar legkiválóbb oktatóinak, hallgatóink elméleti és gyakorlati képzésében, TDK- munkájának irányításában, az oktatás szervezésében, modernizálásában elért eredményes
tevékenységét.

(2)

A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy díszoklevelet és pénzjutalmat kap.

(3)

Az adományozás rendje:
a)
A Kari Tanács évente egy személyt tüntethet ki
A kitüntetésre - széleskörű közvélemény-kutatás után - az alábbiak tehetnek
javaslatot írásban (részletes indoklással) az Oktatási dékánhelyettesnek
minden év március 15-ig: hallgatói közösségek (HÖK, MFHE, TDT elnökség), szervezeti egységvezetők.
b)
A Tanulmányi Bizottság megvitatja az Oktatási dékán-helyettes által szelekció nélkül előterjesztett javaslatokat, majd döntését titkos szavazással,
szótöbbséggel hozza meg.
c)
A Tanulmányi Bizottság állásfoglalását a dékánhelyettes a FOK Kari Tanácsa elé terjeszti. A Kari Tanács titkos szavazással, szótöbbséggel ítéli oda a
kitüntetéseket.

(4)

A kitüntetés átadása:
a)
A kitüntetést és jutalmat a Fogorvostudományi Kar dékánja adja át.
b)
A kitüntetés - kivételes esetben - többször is elnyerhető.
Az „Év oktatója”
4. §

(1)

A kitüntetés célja:
A fogorvostanhallgatók elméleti és gyakorlati képzésében kiemelkedő oktatói tevékenységet nyújtó munkatársak elismerése hallgatói vélemények alapján.

(2)

A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy díszoklevelet és pénzjutalmat kap.

(3)

Az adományozás rendje:
(a) Minden tanévben a FOK I-V. évfolyam magyar, valamint angol nyelven tanuló hallgatói szavazzák meg a cím odaítélését egy-egy oktatónak (1 fő
FOK magyar, 1 fő FOK TOK). A szavazás akkor érvényes, ha az évfolyam
tagjainak legalább 50 %-a szavazott.
(b) A legtöbb szavazatott kapott oktatókat a FOK Hallgatói Önkormányzata és
az ISU terjeszti az oktatási dékán-helyetteshez kitüntetésre, aki a Tanulmányi Bizottság véleményének kikérése után a javaslatot a dékánhoz továbbítja
minden év március 15-ig.
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(c)
(d)
(e)
(4)

A Tanulmányi Bizottság csak rendkívüli esetben bírálhatja felül a szavazások eredményét.
A cím évente két oktatónak (1 fő FOK magyar, 1 fő FOK TOK) ítélhető
oda.
A kitüntetés többször is elnyerhető.

A kitüntetés átadása:
A kitüntetéseket, a FOK dékán adja át a Fogorvosdoktor-avató Ünnepi Tanácsülésen.
Pro Facultate Kitüntetés
5. §

(1)

A kitüntetés célja:
A FOK Kari Tanácsa 2006. 11. 08.-i. határozata alapján PRO FACULTATE Kitüntetés adományozásáról döntött elismerve ezzel a Karon több évtizedes kiemelkedő oktatói, tudományos, klinikai tevékenységet végző munkatársak munkáját.

(2)

A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy díszoklevelet kap.

(3)

Az adományozás rendje:
A kitüntetésre a Tanulmányi Bizottság tesz javaslatot minden év március 15-ig. A
Kari Tanács titkos szavazással, szótöbbséggel ítéli oda a kitüntetést.

(4)

A kitüntetés átadása:
A díszoklevelet a dékán adja át a Fogorvosdoktor-avató Ünnepi Tanácsülésen.

„A Fogorvostudományi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért” díszoklevél
6. §
(1) A kitüntetés célja:
A fogorvostanhallgatók gyakorlati képzésében több éves kiemelkedő oktatási tevékenységet nyújtó, a Karral egyéb, nem közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársak elismerése.
(2) A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy díszoklevelet kap.
Díszoklevél Arany Fokozata: legalább 10 éves gyakorlati oktatói tevékenység után
adható.
Díszoklevél Ezüst Fokozata: legalább 5 éves gyakorlati oktatói tevékenységé után
adható.
(3) Az adományozás rendje:
A kitüntetés odaítéléséről az eltelt oktatási idő figyelembe vételével a Dékán dönt.
(4) A kitüntetés átadása:
A díszoklevelet a dékán adja át a Fogorvosdoktor-avató Ünnepi Tanácsülésen.
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Pro Facultate Iuventutis Kitüntetés
7. §
(1)

A kitüntetés célja:
A FOK Kari Tanácsa 2006. 11. 08.-i. határozata alapján Pro Facultate Iuventutis
Kitüntetés adományozásáról döntött.
A kitüntetést a kiemelkedő tanulmányi és közéleti tevékenységet végző IV-V. évfolyamos magyar és angol programos hallgatóknak ítélik oda.

(2)

A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy díszoklevelet kap.

(3)

Az adományozás rendje:
A kitüntetésre az évfolyamfelelősök felterjesztése alapján a Tanulmányi Bizottság
tesz javaslatot minden év március 15-ig.
A Kari Tanács titkos szavazással, szótöbbséggel ítéli oda a kitüntetést.

(4)

A kitüntetés átadása:
A díszoklevelet a dékán adja át a Fogorvosdoktor-avató Ünnepi Tanácsülésen.
Kiváló fogorvostan hallgató
8. §

(1)

A kitüntetés célja:
A kimagasló tanulmányi, kutatási és közösségi tevékenységet végző hallgatók elismerése

(2)

A kitüntetés leírása:
A pályázatot elnyerő hallgató díszoklevelet és pénzjutalmat kap.

(3)

Az adományozás rendje:
Pályázhat minden végzős fogorvostan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
- Az összes vizsga átlaga legalább 4,5.
- Közösségi munkában való aktív részvétel
- Kiemelkedő TDK munka
- A Pályázatot a FOK dékánjához kell címezni és a FOK Dékáni Hivatalba kell
benyújtani március 15-ig. A pályázatról a Tanulmányi Bizottság javaslata
alapján a FOK dékán dönt.
A Kari Tanács titkos szavazással, szótöbbséggel ítéli oda a kitüntetést.

(4)

A kitüntetés átadása:
A kitüntetést a dékán adja át a Fogorvosdoktor-avató Ünnepi Tanácsülésen.
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A Fogorvostudományi Kar Kiváló Dolgozója
9. §
(1)

A kitüntetés alapítása és célja:
A Kar Dékánja minden évben ezzel a kitüntetéssel kívánja elismerni a Kar legkiválóbb dolgozóinak (oktatók, kutatók kivételével) több éven keresztül nyújtott
kimagasló tevékenységét.

(2)

A kitüntetés leírása:
A kitüntetett személy díszoklevelet és pénzjutalmat kap.

(3)

Az adományozás rendje:
a)
A Kar dékánja évente l fő dolgozót tüntethet ki.
b)
A kitüntetés legkorábban a Karon eltöltött 5 éves közalkalmazotti jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban öt éven belül nem ismételhető.
c)
A kitüntetésre a szervezeti egységvezetők és a klinikai vezető ápoló tesz javaslatot minden év március 15-ig.
d)
A Kari Tanács titkos szavazással, szótöbbséggel ítéli oda a kitüntetést.

(4)

A kitüntetés átadása:
A kitüntetést a Kar dékánja adja át a Fogorvosdoktor-avató Ünnepi Tanácsülésen.
CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA
Címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi cím
10. §

(1)

Az egyetem az egyetemmel jogviszonyban nem álló kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó személynek, az egyetem tevékenységét, fejlesztési feladatit segítő szakembereknek címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi címet adományozhat, amennyiben megfelelnek a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek is.

(2)

A címzetes egyetemi tanári cím adományozásának a Karra vonatkozó további
feltételei:
PhD fokozat,
legalább ötéves folyamatos szakmai – oktatói, kutatói - kapcsolat a FOK-kal
kiemelkedő jelentőségű, a FOK jövőjét, oktató-, kutatómunkáját hosszú távon meghatározó - fejlesztés, innováció szakmai támogatása.

(3)

A címzetes egyetemi docensi cím adományozásának további feltételei:
PhD fokozat,
legalább hároméves folyamatos szakmai – oktatói, kutatói - kapcsolat az
egyetem valamelyik egyetemi karával és
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-

(4)

a hallgatók gyakorlati képzését, a gyakorlati képzés feltételrendszerének
meglétét segítő tevékenység (pl. oktató kórház, kihelyezett tanszék stb. gyakorlóhelyként rendelkezésre bocsátása).

A Kari Tanács a hatáskörébe tartozó adományozások esetén véleménynyilvánítása
előtt kikéri a Kar Promóciós Albizottságának javaslata alapján a Tanulmányi Bizottság véleményét.
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VIII. RÉSZ
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEI
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (továbbiakban: Kar) tanácsa a kari kitüntetések adományozásának szabályait (továbbiakban: kiegészítő melléklet) a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az „Egyetemi kitüntetések és
címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen” figyelembevételével az
alábbiakban határozza meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza a kari kitüntetések leírását, az adományozás feltételeit és rendjét.
(2) A kari rendelkezés hatálya a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karra terjed
ki.
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEI
2. §
A kari tanács az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) Gazdaságtudományi Kar Arany Díszérme
b) Gazdaságtudományi Kar Ezüst Díszérme
c) Pro Facultate díj
d) Dr. Kádár Béla díj
e) Dr. Kozma András díj
f) Pro Educatione Oeconomicae díj
g) Pro Scientiis Oeconomicae díj
h) Pro Meritis Interfacultatis díj
i) Gazdaságtudományi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetés
j) Dékáni Elismerő Oklevél
k) Pro Facultate Juventutis díj
l) Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél
m) Év Oktatója díj
n) Gazdaságtudományi Kar Sajtódíja
o) Kiváló OTDK Témavezetői Díj
p) Gazdaságtudományi Kar Kiváló Sportolója Oklevél
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ARANY DÍSZÉRME
3. §
(1) Az Arany Díszérme adományozható:
 azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették a Kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a
Kar részére jelentős szolgálatot tettek,
 nagymértékben hozzájárultak a Gazdaságtudományi Karon folyó oktatás, kutatás tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos, kutatási eredmények széles körű terjesztéséhez,
 akiknek meghatározó szerepük volt az európai integrációs követelményeknek
megfelelő oktatás megteremtésében.
(2) Az Arany Díszérme adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. Az adományozásról a dékán javaslatára a Kari Tanács titkos szavazással dönt.
(3) Évente legfeljebb 2 Arany Díszérme adományozható, melyet ünnepélyes keretek
között kell átadni.
(4) Az Arany Díszérme személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(5) Az Arany Díszérmével az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.
(6) A Díszérme aranyozott ezüstből készül, 4,2 cm átmérőjű. Előlapján Debreceni
Egyetem Gazdaságtudományi Kar domborított körirat, közepén a Kar logója látható.
A hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre.
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR EZÜST DÍSZÉRME
4. §
(1) Az Ezüst Díszérme adományozható:
a) azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek,
• akik kiemelkedő módon segítették a kar oktató-nevelő munkáját, hozzájárultak a kar fejlődéséhez, hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez,
• akik jelentős szerepet töltöttek be a kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében,
• akik a kar számára jelentős szolgálatot tettek,
b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek,
akik jelentősen kapcsolódnak a karhoz, segítik fejlődését.
(2) A díszérme adományozását kezdeményezhetik a szervezeti egység vezetők és a dékán. A díszérme adományozásáról a – dékán javaslatára – a Kari Tanács dönt.
(3) Évente legfeljebb 2 díszérem adható.
(4) A díszérem személyenként / intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
(5) A díszérmével az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom
összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
(6) A díszérme ezüstből készül, 4,2 cm átmérőjű. Előlapján Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar domborított körirat, közepén a Kar logója látható. A hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre.
(7) A Kar életében jelentős események és jubileumok alkalmából jubileumi díszérem is
adható.

67

A PRO FACULTATE DÍJ
5. §
(1) A díj adományozható:
 a Kar oktatói, kutatói részére, akik a Kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki,
 azoknak a szakembereknek, akik tevékenységükkel hosszú időn át hozzájárultak
a Kar eredményes oktató munkájához,
 olyan közéleti személyiségeknek és külföldi szakembereknek, akik a karmunkáját, fejlődését rendszeresen, hosszú időn keresztül segítik.
(2) A díjat a tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kell átadni.
(3) Évente 2 díj adományozható.
(4) A díj személyenként csak egy alkalommal adható.
(5) A díj odaítélése – a szervezeti egységvezetők kezdeményezése alapján, a kari tanácsülésen titkos szavazással történik.
(6) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
(7) Az emlékplakett bronzból készült 11,5 cm átmérőjű kör alakú, amelynek egyik oldalán a Gazdaságtudományi Kar logója, valamint Universitas Debreceniensis
Facultas Scientiae Oeconomicae felirat látható, másik oldalán a díjat elnyert személy neve és az adományozás éve olvasható.
DR. KÁDÁR BÉLA DÍJ
6. §
(1) A díj adományozható:
 a Kar oktatói, kutatói részére, akik a Kar agrárökonómiai oktatásának és kutatásának érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki,
 azoknak a külső szakembereknek, akik az agrárökonómia területén tevékenységükkel hosszú idő át hozzájárultak a kar eredményes oktató, kutató munkájához.
(2) A díj odaítélését a szervezeti egységvezetők és a Kar vezetője kezdeményezi. A kari
tanács az adományozásról titkos szavazással dönt.
(3) Évente két díj adományozható, melyet a tanévzáró diplomaosztó ünnepségen kell
átadni.
(4) A díj személyenként csak egy alkalommal adható.
(5) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és A pénzjutalom összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
(6) Az emlékplakett bronzból készült, 11,5 cm átmérőjű, kör alakú, 10 mm vastag,
amelynek az egyik oldalán Dr. Kádár Béla arcképe, másik oldalán a Gazdaságtudományi Kar logója és az Universitas Debreceniensis Facultas Scientiae Oeconomicae
felirat olvasható.

68

DR. KOZMA ANDRÁS DÍJ
7. §
(1) A díj adományozható:
 a Kar oktatói, kutatói részére, akik a gazdaságtudomány területén kimagasló oktatókutató munkát végeztek,
 azoknak a külső szakembereknek, akik a gazdaságtudomány területén végzett tevékenységükkel hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató, kutató munkájához.
(2) A díj odaítélését a szervezeti egységvezetők és a Kar vezetője kezdeményezi. A
Kari Tanács az adományozásról titkos szavazással dönt.
(3) Évente két díj adományozható, melyet a tanévzáró diplomaosztó ünnepségen kell
átadni.
(4) A díj személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(5) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár, melynek összegéről a Kari Tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
(6) Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, előlapján Dr. Kozma András arcképe,
a hátlapján a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar díja domborított körirattal.
PRO EDUCATIONE OECONOMICAE DÍJ
8. §
(1) A díj adományozható a Kar oktatói, kutatói és azon személyek részére, akik a Kar
érdekében tartós és kimagasló oktatási tevékenységet fejtettek ki.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. Az
adományozásról a Kari Tanács titkos szavazással dönt.
(3) Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra.
(4) A díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni.
(5) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
PRO SCIENTIIS OECONOMICAE DÍJ
9. §
(1) A díj adományozható a Kar oktatói, kutatói és azon személyek részére akik, a Kar
érdekében tartós és kimagasló kutatási tevékenységet fejtettek ki.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységek vezetői, és a Kar vezetője kezdeményezheti. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt.
(3) Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. A
díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni.
(4) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
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PRO MERITIS INTERFACULTATIS DÍJ
10. §
(1) A díj adományozható:
 azoknak a belföldi és külföldi intézeteknek, intézményeknek, amelyek jelentős mértékben elősegítették a Kar oktatóinak, hallgatóinak oktatási, kutatási munkáját, elősegítették hallgatói intézményközi cseréjét,
 azoknak a belföldi és külföldi személyeknek, akik nagymértékben hozzájárultak az
intézményi kapcsolatok fejlesztéséhez.
(2) A díj adományozását a dékán kezdeményezheti, a díj odaítélése a kari tanácsülésen
titkos szavazással történik.
(3) A díj évente több alkalommal adományozható, melynek átadása ünnepélyes keretek
között történik.
(4) Intézmények a díjat több alkalommal is megkaphatják, természetes személyeknek a
díj egyszer adományozható.
(5) A díjjal érem és az adományozást igazoló oklevél jár. Az érem üvegből készült, 11
cm átmérőjű, kör alakú. Előlapján „Universitas Debreceniensis Facultas Scientiae
Oeconomicae” és a „Pro Meritis Interfacultatis” körfelirat található. A hátlapon a
kari logó jelenik meg.
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIVÁLÓ DOLGOZÓJA KITÜNTETÉS
11. §
(1) A kitüntetés adományozható az oktatók kivételével a Kar legkiválóbb dolgozóinak,
több éven át nyújtott kimagasló tevékenységükért.
(2) A kitüntetés adományozását a szervezeti egységvezetők és a Kar dékánja kezdeményezhetik. Az adományozásról a Kari Tanács titkos szavazással dönt.
(3) Évente legfeljebb 2 kitüntetés adományozható, amely a tanévzáró diplomaosztó
ünnepségen kerül átadásra. A kitüntetés legkorábban a karon eltöltött 5 éves közalkalmazotti jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban 5
éven belül nem ismételhető.
(4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A pénzjutalom összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
DÉKÁNI ELISMERŐ OKLEVÉL
12. §
(1) A kitüntetés adományozható:
 azon oktatók, kutatók, dolgozók és hallgatók részére, akik feladataikat kiemelkedő
hozzáértéssel és szorgalommal végzik és a Kar kötelékében aktív tevékenységet fejtenek ki.
(2) A Dékáni Elismerő Oklevél adományozására a szervezeti egységek vezetői tesznek
javaslatot. Az adományozásról – a Dékáni Tanács véleményét figyelembe véve – a
Kar dékánja dönt.
(3) Évente maximum 5 oklevél adományozható.
(4) A Dékáni Elismerő Oklevelet a tanévzáró diplomaosztó ünnepi tanácsülésen, ünnepélyes keretek között kell átadni.

70

(5) A Dékáni Elismerő Oklevéllel kitüntetett pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom
összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
PRO FACULTATE JUVENTUTIS DÍJ
13. §
(1) A díj adományozható olyan kari hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően a karnak dicsőséget szereztek, az egyetem és a kar hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlődéséért.
(2) A díj személyenként egyszer adományozható.
(3) A díj adományozását a kar vezetője vagy a kari hallgatói önkormányzat elnöke
kezdeményezheti. A díj adományozásáról a Kari Tanács titkos szavazással dönt.
(4) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, amelyet a tanévzáró diplomaosztó ünnepségen kell átadni.
(5) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár, melynek összegéről a Kari Tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
(6) Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, előlapján a kar emblémája és a Pro
Facultate Juventutis domborított felirattal, a hátlapján a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar díja domborított körirattal.
PRO JUVENTUTE DÉKÁNI ELISMERŐ OKLEVÉL
14. §
(1) A kitüntetésben azok a hallgatók részesíthetők, akik kiemelkedő tanulmányi, tudományos és aktív közéleti tevékenységet fejtenek ki a Kar kötelékében.
(2) A Dékáni Elismerő Oklevél adományozására a témavezetők, szervezeti egységvezetők, valamint a HÖK tesznek javaslatot.
(3) Az adományozásról – a dékáni tanács véleményét figyelembe véve – a Kar dékánja
dönt.
(4) Évente maximum öt oklevél adományozható.
(5) A Dékáni Elismerő Oklevelet és a hallgató arcképét és kari logót megjelenítő
faplakettet a diplomaosztó, tanévzáró nyilvános ünnepi kari tanácsülésen, ünnepélyes keretek között kell átadni.
ÉV OKTATÓJA DÍJ
15. §
(1) A díj adományozható:
 a Kar azon oktatói, gyakorlatvezetői részére, akiket a hallgatói minősítéseket is
figyelembe véve a Hallgatói Önkormányzat javasol a kari tanácsnak. A díjak odaítélése a hallgatói minősítések alapján felállított pontrendszer alapján történik.
(2) A díjat évente egyszer a tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kell átadni.
(3) Évente két díj adományozható, az év legjobb előadásainak tartásáért, és az év legjobb gyakorlatainak vezetéséért.
(4) A díjak személyenként több alkalommal adhatóak.
(5) A Kari Tanács az adományozásról titkos szavazással dönt.
(6) A díjakkal oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegéről a kari tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SAJTÓDÍJA
16. §
(1) A díjban részesíthető az az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, aki
elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki a Karról való objektív tájékoztatás, a Kar
népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik.
(3) A díj adományozásáról - a Dékáni Tanács véleményének meghallgatása után – a
dékán dönt.
(4) A díj évente legfeljebb egy újságírónak adományozható.
(5) A kitüntetett díszoklevélben részesül.
KIVÁLÓ OTDK TÉMAVEZETŐ DÍJ
17. §
(1) A díj adományozható:
• a Kar oktatói, kutatói részére, akik a karon magas színvonalú, kiemelkedő tevékenységet végeztek a tehetséggondozás területén,
• az Országos Tudományos Diákköri Konferencián az általa konzultált hallgató minősített helyezést ért el.
(2) A díj adományozásáról - a Dékáni Tanács véleményének meghallgatása után –a
dékán dönt.
(3) A díj kétévente, az OTDK rendezés évében kerül átadásra a tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen.
(4) A kitüntetett díszoklevélben részesül.
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIVÁLÓ SPORTOLÓJA OKLEVÉL
(Jó tanuló, jó sportoló)
18. §
(1) Az oklevél adományozható a karon államilag finanszírozott, állami
(rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses, önköltséges első alapképzésben, első mesterképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató, kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgató részére.
(2) Az oklevelet a kari szervezeti egységvezetők, szakvezetők és a Hallgatói Önkormányzat javaslatára, a Kari Tanács véleményének figyelembe vételével a dékán
adományozza.
(3) Évente legfeljebb 10 díj adományozható, melyet a tanévzáró diplomaosztó ünnepségen kell átadni.
(4) A díjjal pénzjutalom jár, melyet ösztöndíjként, a kari tanulmányi ösztöndíjkeret
terhére kell kifizetni. A pénzjutalom összegéről a Kari Tanács véleményét figyelembe véve a dékán dönt.
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KARI KITÜNTETÉSEK, OKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK TOVÁBBI
ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
19. §
(1) A kitüntetések, díjak átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor, de kivételes esetekben más ünnepi alkalommal is átadhatók.
(2) A kari kitüntetések, díjak, címek adományozásáról a kar Dékáni Hivatala nyilvántartást vezet.
(3) A kari kitüntetéseket és címet a Kari Tanács egyhangú, titkos szavazással visszavonhatja, ha erre a kitüntetett méltatlanná vált.
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IX. RÉSZ
A GYERMEKNEVELÉSI ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
KARI KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Kari Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a kari kitüntetéseket az alábbiak szerint határozza meg.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza a Kar testületei, illetve vezetői által
adható kitüntetések, elismerések adományozásának rendjét.
(2) A kari rendelkezés hatálya kiterjed a kar valamennyi egységére.
II.
Hallgatóknak adományozható kitüntetések
„Marjai Márton Emlékére Díj”
2. §
(1) E díjban a kar azon hallgatói részesülhetnek, akik legalább két félévet 4,5 vagy annál magasabb tanulmányi eredménnyel zártak. Olyan hallgató, aki bármely félévben
4,5 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy önhibájából évismétlő, a díjban nem
részesülhet.
(2) Olyan hallgató is részesülhet a díjban, aki legalább egy tárgyból kimagasló eredményt ér el és az első pontban meghatározott feltételeknek megfelel. Az elbírálásnál
a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű hallgató előnyt élvez.
(3) Fegyelmi eljárással felelősségre vont hallgató ezen elismerésben nem részesíthető.
(4) A díjban részesíthető hallgató oklevelet és pénzjutalmat kap, melynek összege a
megelőző év minimálbérének 50 %-a.
(5) A tanulmányok teljes ideje alatt egy hallgató csak egy alkalommal részesülhet ebben az elismerésben.
(6) A Hallgatói Önkormányzat vezetősége és a tanszékvezetők külön – külön tesznek
javaslatot minden tanévben, legkésőbb április 30. napjáig. A javaslatokat részletes
indoklással a kar dékánjához juttatják el.
A díjazásról háromtagú bizottság dönt, melynek elnöke a kar dékánja, tagjai pedig a
tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes és a Hallgatói Önkormányzat egy tagja,
akit az önkormányzat a javaslatok benyújtásával egyidejűleg jelöl ki.
A díj átadására az ünnepélyes oklevélkiosztó tanácsülésen kerül sor.
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(7) E díjazásban csak óvodapedagógus hallgatók részesülhetnek tekintettel arra, hogy
Marjai Márton volt hajdúböszörményi lakos végintézkedése e díj forrása.
Kiváló óvodapedagógus jelölt
Kiváló gyógypedagógus jelölt
Kiváló szociálpedagógus jelölt
Kiváló csecsemő- és kisgyermeknevelő jelölt
Kiváló romológus jelölt
3. §
(1) E díjakat az adott szakokon végző hallgatók közül azok kaphatják, akik kiemelkedő
tanulmányi eredményt értek el és közéleti magatartásukkal példát mutattak.
(2) E díjak odaítélésének rendje azonos a Marjai Márton díjéval.
(3) A díjak átadására az ünnepélyes oklevélkiosztó tanácsülésen kerül sor.
(4) Évente egy ”Kiváló Óvodapedagógus Jelölt” egy ”Kiváló Szociálpedagógus Jelölt”
egy „Kiváló Andragógus Jelölt”, egy „Kiváló csecsemő- és kisgyermeknevelő jelölt” és egy „Kiváló emberi erőforrás tanácsadó jelölt” díj kerülhet átadásra.
(5) A díjjal elismerő oklevél és a megelőző évi minimálbér 70 %-ának megfelelő öszszegű pénzjutalom kerül átadásra.
Kiváló Szakdolgozat
Kiváló Diplomamunka
4. §
(1) Azon hallgatók pályázhatnak a címre, akik a záróvizsga félévében kész szakdolgozattal vagy diplomamunkával rendelkeznek.
(2) Az adható elismerések száma:
- tavaszi félévben legfeljebb 5 fő hallgatónak
- őszi félévben legfeljebb 4 fő hallgatónak
(3) A pályázat feltételei:
- a pályázatokat a kari Tudományos Diákköri Tanács és a DETEP Kari Bizottság
által kiírt időpontig kell benyújtani,
- a szakdolgozat/diplomamunka újszerű, aktuális témát dolgozzon fel,
- a tudományos ismeretek feldolgozása kiemelkedő színvonalú legyen.
(4) A pályázathoz mellékelni kell:
- a témavezető oktató által kitöltött bírálati lapot,
- a témavezető külön írásos javaslatát.
(5) A pályázatokat a kari Tudományos Diákköri Tanács és a DETEP Kari Bizottság
bírálja el.
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(6) A nyertes pályázók jutalomban részesülnek.
(7) Az elismerések a Diplomaosztó ünnepségen kerülnek átadásra.
III.
Oktatóknak, dolgozóknak, oktató- és nevelési tevékenységet
nagy mértékben elősegítő személyek és intézmények számára
adományozható kitüntetések
„A Hajdúböszörményi Felsőoktatásért Emlékérem”
5. §
A kar tudományos, oktató és nevelési tevékenységét nagy mértékben elősegítő személyek számára, akik huzamosabb időn keresztül, illetve a kar jövőjét meghatározó fontosságú ügyekben hathatós támogatást nyújtottak.
Évente: maximum 2 főnek adható
Pénzösszeg nem jár a kitüntetéssel.
„Pro Facultate Educationis”
6. §
A Kar és jogelőd intézményének azon oktatói számára, akik a Karon töltött minimum
10 éves tudományos, oktatói- és nevelői tevékenységükkel kiérdemlik azt.
Évente: maximum 2 főnek adható
Pénzösszeg: a minimálbér háromszorosa.
„A Kar Kiváló Dolgozója”
7. §
A Kar azon oktatói és dolgozói számára, akik a Karon töltött minimum 5 éves munkájukkal elősegítették a kar sikeres működését.
Évente: maximum 3 főnek adható
Pénzösszeg: a minimálbér kétszerese

„A kar kiváló óvodapedagógusa”
8. §
A Kar óvodapedagógus hallgatóinak gyakorlati képzésében elért kimagasló tevékenységéért.
Évente: 1 főnek adható
Pénzösszeg: a minimálbér kétszerese
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„Kiváló tereptanár”
9. §
A kar szociálpedagógia és andragógia szakos hallgatóinak gyakorlati képzésében elért
kimagasló tevékenységéért adományozható.
Évente: 1 főnek adható
Pénzösszeg: a minimálbér kétszerese
„Dékáni Elismerő Oklevél”
10. §
A kitüntetést azok a kari oktatók és dolgozók kaphatják, akik a Karon töltött minimum 5
éves munkájukkal vagy egy adott időszakban nyújtott kiemelkedő teljesítményükkel
kiérdemlik azt.
Az oklevél évente maximum 3 fő részére adományozható.
Pénzösszeg: az elismerés naptári évének első napján érvényes minimálbér kétszeresével
megegyező összeg.
"A Kar Kiváló Gyakorlóhelye"
11. §
(1) A cím azoknak a jogi személyeknek adományozható, amelyek:
- jelentős mértékben elősegítették a Kar képzési tevékenységének fejlesztését;
- a Kar részére jelentős szolgálatot tesznek azzal, hogy a hallgatók pályára való
felkészítéséhez rendszeresen és a szakmai követelmények magas színvonalú
teljesítésével gyakorlóhelyet (terepet) biztosítanak;
- legalább 4 éve mintaértékű gyakorlóhelyként fogadják a hallgatókat és sikeresen segítik gyakorlati készségeik fejlesztését;
- folyamatos kapcsolatban vannak a Kar gyakorlati koordinátorával, a Kar képzésében érintett oktatókkal.
(2) A cím adományozását kezdeményezheti a kar terepkoordinátora, a gyakorlatvezetők és a kari Hallgatói Önkormányzat.
(3) A felterjesztéseket a Dékáni Hivatalhoz írásban kell benyújtani december 31-ig.
(4) A javaslatot a szakmai kabinet és a HÖK véleményezi.
(5) A Dékáni Hivatal vezetője a javaslatokat a véleményekkel együtt felterjeszti a Kari
Tanácsnak, amely többségi szavazással dönt az adományozásról február 28-ig.
(6) Az adható elismerések száma: szakonként egy.
(7) A cím odaítélése évente történik.
(8) Az elismerés formája: „DE GYGYK Kiváló Gyakorlóhelye 20.. évben” feliratú
tábla az intézmény számára.
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(9) Az elismerés a Tanévzáró ünnepi tanácsülésen kerül átadásra.
(10) A címek adományozásáról a Kar nyilvántartást vezet.
„A DE GYERMEKNEVELÉSI ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI KARÉRT”
12. §
A kitüntetést – a szervezeti egység vezetőjének javaslatára - azok a Karról nyugdíjba
vonuló oktatók és dolgozók kaphatják, akik a Karon minimum 10 évet töltöttek.
Pénzösszeg: legalább a minimálbérrel megegyező összeg, legfeljebb annak háromszorosa (a pénzösszeg mértékéről – a szervezeti egység vezetőjének meghallgatását követően
– a dékán dönt).
„A Kar Kiváló Mentora”
13. §
(1) A cím azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik:
- jelentős mértékben elősegítették a Kar képzési tevékenységének fejlesztését;
- a Kar részére jelentős szolgálatot tesznek azzal, hogy a hallgatók pályára való
felkészítéséhez rendszeresen és a szakmai követelmények magas színvonalú
teljesítésével gyakorlatot biztosítanak;
- legalább 4 éve mintaértékű szakemberként fogadják a hallgatókat és sikeresen
segítik gyakorlati készségeik fejlesztését;
- folyamatos kapcsolatban vannak a Kar gyakorlati koordinátorával, a Kar képzésében érintett oktatókkal.
(2) A cím adományozását kezdeményezheti a Kar terepkoordinátora, a gyakorlatvezetők és a kari Hallgatói Önkormányzat.
(3) A felterjesztéseket a Dékáni Hivatalhoz írásban kell benyújtani december 31-ig.
(4) A javaslatot a szakmai kabinet és a HÖK véleményezi.
(5) A Dékáni Hivatal vezetője a javaslatokat a véleményekkel együtt felterjeszti a Kari
Tanácsnak, amely többségi, titkos szavazással dönt az adományozásról február 28ig.
(6) Az adható elismerések száma: szakonként egy.
(7) Az elismerés formája: oklevél.
(8) Az elismerés pénzjutalommal jár, ami a mindenkori minimálbér összegének felel
meg. A pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles.
(9) Az elismerés a Tanévzáró ünnepi tanácsülésen kerül átadásra.
(10) A címek adományozásáról a Kar nyilvántartást vezet.
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Konzulens Tanári Elismerő Oklevél
14. §
(1) Az elismerést az az oktatók kapja, aki konzulense volt a „Kiváló szakdolgozat”
vagy „Kiváló diplomamunka” címet elnyert hallgató szakdolgozatának/diplomamunkájának.
(2) Az adható elismerések száma:
- tavaszi félévben legfeljebb 5 fő hallgatónak,
- őszi félévben legfeljebb 4 fő hallgatónak.
(3) Az elismerés formája: oklevél.
(4) Az elismerés könyvjutalommal jár.
(5) Az elismerés a Tanévzáró ünnepi tanácsülésen kerül átadásra.
„A Kar Kiváló Oktatója”
15. §
(1)

A cím odaítélése a hallgatói minősítések alapján felállított pontrendszer alapján
történik.

(2)

A kari minőségügyi felelős minden tavaszi félévben a minősítéseket rangsorolja és
az öt legmagasabb pontértéket elérő oktatót a Kari Tanács elé terjeszti.

(3)

A cím odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással dönt.

(4)

A cím évente egy oktatónak adományozható.

(5)

A cím személyenként többször is elnyerhető.

(6)

A cím évente egyszer, a tanévzáró diplomaosztó ünnepségen kerül átadásra.

(7)

A címmel elismerő oklevél és emléktárgy jár.

(8)

„A Kar Kiváló Oktatója” felirattal emléktárgy kerül kihelyezésre a karon, ahol
feltüntetjük a címet elnyerő oktatók nevét.
IV.
Eljárási szabályok
16. §

(1) A kitüntetésekkel az adományozást igazoló oklevél (külföldi kitüntetettek esetén
angol nyelvű), illetve a szabályzatban meghatározott pénzjutalom jár.
(2) A kitüntetés adományozását a kar dékánja, tanszékvezetői, a gyakorló óvoda vezetője, illetve a karhoz tartozó egységek vezetői kezdeményezhetik.
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(3) A kitüntetések odaítélésére a kari tanács jogosult, a dékán előterjesztése alapján.
(4) A kari kitüntetéseket a diplomaosztó ünnepélyes tanácsülésen, vagy – a kitüntetett
indokolt távolléte esetén – az ünnepélyes évnyitó tanácsülésen adja át a kar dékánja.
(5) A kitüntetések és címek adományozásáról a kar nyilvántartást vezet.
(6) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a kitüntetettnek más címen járó jutalmát nem
csökkentheti. A pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles.
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X. RÉSZ
A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja és a kitüntetések, címek, valamint díszoklevelek adományozásának szabályait az alábbiakban határozza meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény figyelembevételével.
A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara által támogatott kitüntetés
Dr. Mezey Géza emlékérem
1. §
A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara támogatja a Dr. Mezey Géza Alapítvány által létrehozott Dr. Mezey Géza emlékérem adományozását.
A meghirdetett pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi eredmény, a kiemelkedő tudományos diákköri munka valamint az eredményes oktató és nevelő munka elismerése.
Pályázhat a Debreceni Egyetemen tanuló minden negyed- és ötödéves gyógyszerészhallgató, aki legalább 4,5 átlagos tanulmányi eredményt ért el és igazoltan részt vesz a
TDK munkában. Pályázhat továbbá a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 35 év alatti gyógyszerész diplomával rendelkező oktatója, aki kiemelkedő oktató
és kutató tevékenységet folytat és megszerezte a PhD. fokozatot. A pályázatot a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani. Az emlékérem odaítéléséről
az Alapítvány független kuratóriuma dönt. Megfelelő jelölt esetén évente 1 érem kerülhet átadásra a gyógyszerészhallgatók diplomaosztó ünnepségén.
Dr. Sztaricskai Ferenc emlékdíj
2. §
(1)

Az emlékdíj alapítása és célja:
Dr. Sztaricskai Ferenc 1958-ban, friss diplomásként kezdte kutatóvegyész munkáját a Biogal Gyógyszergyár Kémiai Kutatólaboratóriumában. 1963-ban – Bognár
Rezső akadémikus meghívására – a KLTE Szerves Kémiai Tanszékére került.
Egyik alapító tagja, majd 1987-től a vezetője lett az MTA és a Debreceni Egyetem
közös Antibiotikum Kémiai Kutatócsoportjának, amelyet 18 éven át irányított.
1993-1998 között a KLTE Természettudományi Kar tudományos dékánhelyettese
volt. 1996-ban alapító tagja volt a Gyógyszerészi Kémiai Tanszéknek, amelyet 65
éves koráig vezetett. Kutatói tevékenysége mellett nagy gondot fordított az oktatói
munkára. Hat könyve és könyvfejezete tanúskodik erről. Tudományszervező,
egyetemi, közéleti tevékenysége példaértékű. Ennek elismeréseként részesült
MTA Akadémiai Díjban, Hatvani Díjban, Szent-Györgyi Albert Díjban, Paracelsus Nagydíjban, és megkapta a The Kitasato Institute (japán)„Kitasato” érmét.
Több éven át szerkesztőbizottsági tagja volt az International Journal of the
Antibiotics, Tokyo szakmai folyóiratnak.
Több mint tíz éven át volt elnöke az MTA Szerves –és Biomolekuláris Kémiai
Bizottság Antibiotikum munkabizottságnak, alelnöke a Magyar Kemoterápiás
Társaságnak. Influenza vírus elleni, Aglycoristocetinnel végzett kísérletekben
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2012 januárjáig vett részt. Az eredmények 2012. szeptember 17-én jelentek meg a
Journal of Virology nemzetközi folyóiratban.
Dr. Sztaricskai Ferenc professzor munkássága emlékének ápolása céljából a
Sztaricskai család emlékdíjat alapít.
(2)

A Dr. Sztaricskai Ferenc emlékdíj évente egy alkalommal adományozható.

(3)

A díjjal oklevél és 80.000 Ft pénzjutalom jár.

(4)

A pénzjutalom és az oklevél előállításának fedezete az a felajánlás, amelynek 50%
ára a Sztaricskai család, 50% - ára a Gyógyszerésztudományi Kar vállal kötelezettséget.

(5)

A díj a Sztaricskai család javaslatának figyelembevételével, a Kar döntése, a Kari
Tanács jóváhagyása után a Karon oktató azon 45 év alatti személynek adományozható, aki:
az oktatás vagy
a kutatás vagy
mindkét területen
kimagasló teljesítményt ért el, és az egyetem hírnevét öregbítette.
A döntést az arra jogosultaknak minden év május 30-ig kell meghozniuk.

(6) A díj átadására a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának diplomaosztó ünnepségén kerül sor. A díj átadásáról a Kar tájékoztatja a sajtót.
Kari Tanács által adományozható cím
„Egyetemi oktató gyógyszerész” cím
3. §
(1) A Kari Tanács „egyetemi oktató gyógyszerész” címet adhat 2 évente legfeljebb 2
gyógyszerész szakembernek. A cím odaítélésével azokat a gyógyszerészeket kívánja a Kar kiemelni, akik az Egyetemmel munkaviszonyban nem állnak, de a graduális
és posztgraduális képzésben tevékenyen részt vesznek.
(2) Az „egyetemi oktató gyógyszerész” cím adományozására vonatkozó javaslatot a
Kar, a Kari Tanács, valamennyi oktatási szervezeti egysége és a dékán tehet. A javaslatban vagy a kérelemben meg kell jelölni a konkrét graduális vagy posztgraduális tevékenységet, aminek alapján a cím adható.
(3) A cím adományozásáról a Kar oklevelet állít ki és a kiadott oklevelekről anyakönyvet vezet.
(4) Az oklevelet ünnepélyes keretek között kétévente egyszer, a dékán vagy megbízottja adja át.
(5) Az „egyetemi oktató gyógyszerész” cím megvonható attól, aki a szakmai etika normáit megsértette, vagy más okból vált méltatlanná a cím viselésére, és ezt fegyelmi
eljárás keretében megállapították.
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A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kiváló oktató gyógyszerésze
4. §
(1) A cím alapításának célja, hogy a kar elismerésben részesítse azon oktató gyógyszerészek munkáját, akik a gyógyszerészhallgatók nyári és záróvizsgás szakmai gyakorlati oktatásában legalább 3 éve folyamatosan, aktívan részt vesznek, tekintettel
arra, hogy ezen munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú gyógyszerészképzéshez.
(2) Az adományozás rendje:
a) Egy tanévben – a Kari Tanács döntése alapján - legfeljebb három gyógyszerész
kaphatja meg a kitüntetést.
b) A kitüntetéssel oklevél jár.
c) Az oklevelet az oktatási dékánhelyettes adja át a kari diplomaosztó ünnepségen.
A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Mecénása-díj
5. §
(1) A díj alapításának célja azon támogatók munkájának elismerése, akik a Gyógyszerésztudományi Kar graduális és posztgraduális tevékenységét és/vagy kutatását legalább 5 éven keresztül aktívan támogatták, és ezzel a munkájukkal hozzájárultak a
magas színvonalú gyógyszerészképzéshez.
(2) A díj az egyetemmel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyeknek
adományozható.
(3) A díj adományozásáról a döntés a Kari Tanács hatáskörébe tartozik.
(4) Évente legfeljebb egy díj adományozható. A díjat személyenként csak egyszer lehet
elnyerni.
(5) A díjat a dékán adja át diplomaosztó ünnepségen.
(6) A díjban részesülő az adományozást igazoló oklevelet és gerundiumot ábrázoló kitűzőt kap.
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XI. RÉSZ
AZ INFORMATIKAI KAR
KARI KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Informatikai Karának Tanácsa kari kitüntetéseket alapít, és a kari
kitüntetés adományozásának intézményi szabályait az alábbiakban határozza meg.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A kari rendelkezések célja, hogy meghatározza a kari kitüntetések leírását, az adományozás feltételeit és rendjét.
Kari kitüntetések
2. §
(1) A Kari Tanács az alábbi kitüntetéseket alapítja:
Az Informatikai Kar Érme
Az Informatikai Kar Díja
Az Informatikai Kar Kiváló Oktatója
Az Informatikai Kar Kiváló Dolgozója
Az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérme
Az Informatikai Kar Dékánjának Dicsérete
AZ INFORMATIKAI KAR ÉRME
3. §
(1)

Az Érem adományozható
– azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a
kar részére jelentős szolgálatot tettek.
– azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik nagymértékben hozzájárultak az oktatás, kutatás tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széles körű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez.

(2)

Az Érem adományozását a kar dékánja kezdeményezheti az egységvezetők véleményének meghallgatása mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa
dönt.

(3)

Évente legfeljebb egy Érem adományozható.

(4)

Az Érem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.

(5)

Az Éremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
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(6)

Az Érem bronzból készülő, 10 cm átmérőjű öntött érem. Előlapján a kari logo jelenik meg, a hátlap közepére az Érem sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás
éve kerül bevésésre.

(7)

Az Érem előlapját melléklet ábrázolja.
AZ INFORMATIKAI KAR DÍJA
4. §

(1)

A Díj adományozható az Informatikai Kar azon oktatói és kutatói számára, akik
nemzetközi szinten kiemelkedő tudományos eredményeket értek el.

(2)

A Díj adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a kar egységvezetői véleményének kikérése mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa
dönt.

(3)

Évente legfeljebb két Díj adományozható.

(4)

A kitüntetés legkorábban az egyetemen az egyetem munkáltatásában eltöltött 5
éves jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban öt
éven belül nem ismételhető.

(5)

A Díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom jár.

(6)

A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Díj
átadásakor ismertté lehet tenni.
AZ INFORMATIKAI KAR KIVÁLÓ OKTATÓJA
5. §

(1)

A Kitüntetés adományozható az Informatikai Kar azon oktatói és kutatói számára, akik az oktatási munkában, oktatásfejlesztésben, az új szakok indításában,
tematikák készítésében, oktatási segédanyagok készítésében élen járnak.

(2)

A Kitüntetés adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a kar egységvezetői
és a Hallgatói Önkormányzat véleményének kikérése mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt.

(3)

Évente legfeljebb két Kitüntetés adományozható.

(4)

A kitüntetés legkorábban az egyetemen az egyetem munkáltatásában eltöltött 5
éves jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban öt
éven belül nem ismételhető.

(5)

A Kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér másfélszeres összegének megfelelő pénzjutalom
jár.
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(6)

A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Kitüntetés átadásakor ismertté lehet tenni.
AZ INFORMATIKAI KAR KIVÁLÓ DOLGOZÓJA
6. §

(1)

A Kitüntetés adományozható az Informatikai Kar azon dolgozói számára, akik
több éven keresztül kimagasló teljesítményt nyújtanak.

(2)

A Kitüntetés adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a kar egységvezetői
véleményének kikérése mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa
dönt.

(3)

Évente legfeljebb két Kitüntetés adományozható.

(4)

A kitüntetés legkorábban az egyetemen, az egyetem munkáltatásában eltöltött 5
éves jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban öt
éven belül nem ismételhető.

(5)

A Kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér másfélszeres összegének megfelelő pénzjutalom
jár.

(6)

A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Kitüntetés átadásakor ismertté lehet tenni.
AZ INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI EMLÉKÉRME
7. §

(1)

Az Emlékérem adományozható az Informatikai Kar azon hallgatói számára, akik
a tanulmányi munkában élen járnak, és színvonalas Tudományos Diákköri munkát, vagy elismert közéleti tevékenységet is végeznek.

(2)

Az Emlékérem adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a Dékáni Tanács
és a Hallgatói Önkormányzat véleményének meghallgatása alapján, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt.

(3)

Évente legfeljebb négy Emlékérem adományozható, az átadás a diplomaosztón
történik.

(4)

Az Emlékérem személyenként csak egy alkalommal adományozható.

(5)

Az Emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének
első napján érvényes minimálbér összegének megfelelő pénzjutalom jár, amely
ösztöndíj-kiegészítés formájában kerül kifizetésre.
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(6)

A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését az Emlékérem átadásakor ismertté lehet tenni.

(7)

Az Emlékérem bronzból készülő, 6 cm átmérőjű öntött érem. Előlapján a kari
logo jelenik meg.

(8)

Az Emlékérem előlapját a melléklet ábrázolja.
AZ INFORMATIKAI KAR DÉKÁNJÁNAK DICSÉRETE
8. §

(1)

A Dicséret adományozható az Informatikai Kar azon hallgatói számára, akik
színvonalas tanulmányi munkát végeznek.

(2)

A Dicséret adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a Dékáni Tanács és a
Hallgatói Önkormányzat véleményének meghallgatása alapján, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt.

(3)

Évente legfeljebb nyolc Dicséret adományozható, az átadás a diplomaosztón történik.

(4)

A Dicséret személyenként csak egy alkalommal adományozható.

(5)

A Dicsérettel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első
napján érvényes minimálbér felének megfelelő pénzjutalom jár, amely ösztöndíj-kiegészítés formájában kerül kifizetésre.

(6)

A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Dicséret átadásakor ismertté lehet tenni.
A KITÜNTETÉSEK VISSZAVONÁSA
9. §
A Kari Tanács egyhangú, titkos szavazással a kitüntetettektől a kitüntetéseket viszszavonhatja, ha arra méltatlanná válnak. A visszavonást a dékán kezdeményezi az
adományozáshoz
hasonló eljárási rend szerint.
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XII. RÉSZ
A MŰSZAKI KAR
KARI KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Műszaki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak, valamint a Debreceni Egyetem
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata 46. § (2) bekezdésben
foglaltak alapján – a jelen kari rendelkezésben meghatározott kitüntetéseket és címeket
alapítja, és az adományozás szabályait az alábbiakban határozza meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A kari rendelkezés célja, hogy meghatározza a kari kitüntetések leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, a kari címek és díjak adományozásának feltételeit, eljárásrendjét, a címmel járó jogokat és kötelezettségeket. A kari kitüntetéseket díjazás nélkül is ki
lehet adni abban az esetben, ha az egyetemi és kari költségvetés a díjazást nem teszi
lehetővé.
KARI KITÜNTETÉSEK
2. §
(1) A Kari Tanács az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) Borsos József Díj,
b) Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél
c) Tervezési Nívódíj,
d) Az Év Oktatója Cím,
e) Dékáni Dicséret,
f) A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Emlékplakettje,
g) A Műszaki Kar Publikációs Díja,
1
h) Műszaki Kar Díszoklevele
BORSOS JÓZSEF DÍJ
3. §
(1) A Díj adományozható:
a) a Kar oktatóinak és dolgozóinak az oktató-nevelő, tudományos-kutató és a
közéleti tevékenység alapján, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a szakmai együttműködés elmélyítése, és e területek fejlesztése terén elért kimagasló
eredmény alapján, legalább 10 éves egyetemi/ 5 éves kari munkaviszony után,
b) azoknak (a karon kívüli) természetes és jogi személyeknek, akik jelentősen
elősegítették a Kar tudományos és oktató tevékenységének fejlesztését, szélesí1

Beiktatta a 11/2021. (X. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2021. október 22-től.
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tését, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését és a szakmai együttműködés elmélyítését, s a Kar részére jelentős szolgálatot tettek.
(2) A Díj adományozását a Kar dékánja és helyettesei, az önálló szervezeti egységek
vezetői kezdeményezhetik.
(3) Évente összesen legfeljebb 3 Díj adományozható: egy oktató, egy nem oktató közalkalmazott és egy karon kívüli – természetes vagy jogi – személy számára.
(4) A Díj egy adott fokozatát egy személynek csak egyszer lehet odaítélni, második
alkalommal a díj magasabb fokozatú lehet.
(5) A Díj fokozatai: arany, ezüst, bronz.
(6) A Díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, az adományozás évének első napján érvényes közalkalmazotti
vezetői pótlékalap 800 %-ának megfelelő pénzjutalom jár arany fokozat, 600 %-a
ezüst és 400 %-a bronz fokozat odaítélése esetén.
(7) A Borsos József Díj bronzból készül – arany fokozat esetében arany, ezüst fokozat
esetében ezüst betéttel, előlapján a Kar emblémájával és a Borsos József Díj felirattal, a hátlap közepére a kitüntetett neve, az adományozás éve kerül.
(8) A Díj odaítéléséről a Kari Tanács dönt.
(9) A Díj átadására ünnepi tanácsülésen kerül sor.
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL
4. §
(1)

(2)

A Dékán a kari és az egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a kari
TDK elnök javaslatára „Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél” elnevezésű dicséretben részesítheti a kari TDK konferencia résztvevőit és helyezettjeit. A dicséret fokozatai:
Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél;
Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél bronz fokozata;
Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél ezüst fokozata;
Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél arany fokozata.
Az oklevél mellé egyszeri tanulmányi ösztöndíj adható a kari és az egyetemi
Hallgatói Önkormányzat egyetértésével.
TERVEZÉSI NÍVÓDÍJ
5. §

(1) A Nívódíj adományozható
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a) a Kar olyan oktatójának, aki több éven keresztül kimagasló tevékenységet fejtett ki a tervezői munka irányításában és szervezésében, a hallgatók ilyen jellegű tevékenységének vezetésében,
b) a Kar olyan hallgatójának, aki tanulmányi munkáján túlmenően a Karnak dicsőséget szerzett, a hírnevét öregbítette.
(2) A Nívódíj adományozását kezdeményezhetik: a Kar dékánja és helyettesei, az egységvezetők és a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke.
(3) A Nívódíjat évente legfeljebb 2 személy – egy oktató és egy hallgató – kaphatja
meg.
(4) A Nívódíjjal az adományozást igazoló oklevél és amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, az adományozás évének első napján érvényes közalkalmazotti vezetői
pótlékalap 600 %-ának megfelelő pénzjutalom jár.
(5) A Tervezési Nívódíj bronzból készül, kör alakú, előlapján a Kar nevével és a nyolc
tanszéket szimbolizáló domborított ábrával.
(6) A Nívódíj odaítéléséről a Kari Tanács dönt.
(7) A Nívódíj átadására ünnepi tanácsülésen kerül sor.
AZ ÉV OKTATÓJA CÍM
6. §
(1) A Cím adományozható a Kar azon fő és további jogviszonyú oktatói részére, akik a
hallgatók oktatásában, nevelésében kiemelkedő munkát végeztek, s akik, színvonalas munkavégzését az oktatói karról készült hallgatói véleményezés is alátámasztja.
(2) A Cím adományozását kezdeményezhetik: a Kar dékánja és helyettesei, az önálló
oktatási egységek vezetői, a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke.
(3) A Címet évente legfeljebb 5 oktató kaphatja meg.
(4) A Címmel az adományozást igazoló oklevél és amennyiben a költségvetés lehetővé
teszi, 80.000 Ft pénzjutalom jár.
(5) Az Év Oktatója Cím oklevél, amely tartalmazza a kar emblémáját, a kitüntetett nevét és az adományozás évét.
(6) A Cím odaítéléséről a Kari Tanács dönt.
(7) A Díj átadására ünnepi tanácsülésen kerül sor.
DÉKÁNI DICSÉRET
7. §
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(1) Dékáni dicséretben részesíthetők azok a Karral főállású és további jogviszonyban
álló oktatók és dolgozók, valamint hallgatók, akik a feladataikat, munkájukat, tanulmányaikat kiemelkedő hozzáértéssel, pontosan, lelkiismeretesen és magas színvonalon végzik.
(2) A dicséret adományozását kezdeményezhetik: a Kar dékánja és helyettesei, a szervezeti egységek vezetői, a Kari Hallgatói Önkormányzat. A dicséret adományozásáról a Kar dékánja határoz.
(3) Dékáni dicséretben évente legfeljebb 4, a Karral főállású és további jogviszonyban
álló oktató vagy dolgozó, továbbá legfeljebb 10 hallgató vagy hallgatói csoport részesülhet.
(4) Amennyiben egy hallgatói csoport részesül Dékáni dicséretben – függetlenül a csoport létszámától –, az évente kiadható dicséretek számának szempontjából egy dicséretnek számít.
(5) A dicséret adományozását igazoló oklevéllel a Karral főállású és további jogviszonyban állók esetében – amennyiben a költségvetés lehetővé teszi - 60.000 Ft öszszegű pénzjutalom jár. A hallgatói egyéni dicsérettel – amennyiben a költségvetés
lehetővé teszi – 60.000.-Ft összegű, csoportos díj esetében személyenként 35.000 Ft
összegű pénzjutalom jár.
(6) A Dékáni dicséret oklevél, amely tartalmazza a kar emblémáját, a kitüntetett nevét
és az adományozás évét.
(7) A Dékáni dicséret átadására tanácsüléseken kerül sor.
A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁNAK EMLÉKPLAKETTJE
8. §
(1) Az Emlékplakett a Kar nyugállományba vonuló, illetve a Karról távozó és azzal
legalább 15 éves főállású jogviszonyban álló oktatójának és dolgozójának adományozható.
(2) Az Emlékplakett adományozását kezdeményezhetik: a Kar dékánja és helyettesei, a
szervezeti egységek vezetői.
(3) Az Emlékplakettet az adott naptári évben nyugalomba vonuló, illetve a karról távozó főállású oktatók és dolgozók kaphatják meg a dékán döntése alapján.
(4) Az Emlékplakettel az adományozását igazoló oklevél és – legalább 15 éves főállású
jogviszony esetében, amennyiben a költségvetés lehetővé teszi – a kitüntetett személynek az adományozás évének első napján érvényes egy havi, pótlékok nélküli
alapbérének megfelelő pénzjutalom jár.
(5) A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Emlékplakettje (emlék)érem, amely tartalmazza a kar emblémáját, a kitüntetett nevét és az adományozás évét.
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(6) Az Emlékplakett átadására ünnepi tanácsülésen kerül sor.
A MŰSZAKI KAR PUBLIKÁCIÓS DÍJA
9. §
(1)

A díj a Műszaki Kar azon oktatója vagy kutatója részére adományozható, aki a
Karon folyó kutatómunka eredményét rangos szakmai publikációban jelentette
meg, és publikációját az egyetemi adatbázisban hozzáférhetővé tette. A díj nem
nyerhető el olyan publikációval, amelyért valamelyik egység – az Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen szabályzatban
szereplő – bármilyen díját korábban odaítélték.
Amennyiben a Publikációs Díjat elnyert kutatómunkában hallgató(k) is részt
vett(ek), az eredményhez tevékenyen hozzájárult(ak), úgy a Publikációs Díjra az
adott hallgató(k) is jogosult(ak).

(2)

Évente legfeljebb négy díj adományozható, egy a mérnöki alkotásokért, három a
kiemelkedő színvonalú publikációkért.

(3)

A díjjal az adományozást igazoló oklevél jár. A díjjal pénzjutalom nem jár.

(4)

A díj elnyerésére a Műszaki Kar dékánja pályázatot ír ki minden év április 30-ig.

(5)

A díj odaítélésről a Műszaki Kar Tudományos és Promóciós Bizottsága dönt minden év május 31-ig.

(6)

Figyelembe kizárólag azok a publikációk, illetve mérnöki alkotások vehetők,
amelyek a megelőző év március 1. és tárgy év március 30. között megjelennek, illetve elkészülnek.
MŰSZAKI KAR DÍSZOKLEVELE
29/A. §

(1) A Díszoklevél adományozható:
a) azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették a
Kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a Kar részére
jelentős szolgálatot tettek,
b) nagymértékben hozzájárultak a Műszaki Karon folyó oktatás, kutatás tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos, kutatási eredmények széles körű terjesztéséhez,
c) akiknek meghatározó szerepük volt az európai integrációs követelményeknek megfelelő oktatás megteremtésében.
(2) A Díszoklevél adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. Az adományozásról a dékán javaslatára a Kari Tanács titkos szavazással dönt.
(3) Évente legfeljebb öt Díszoklevél adományozható, melyet ünnepélyes keretek között
kell átadni.
2

Beiktatta a 11/2021. (X. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2021. október 22-től.
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(4) A Díszoklevél személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(5) A Díszoklevéllel az adományozást igazoló oklevél jár.
10. §
(1) A Kari Tanács egyhangú, titkos szavazással a kitüntetettől visszavonhatja a kitüntetését, ha arra méltatlanná vált.
(2) A Karral munkaviszonyban és további jogviszonyban állók kitüntetésével járó
pénzösszeget a kar saját bevétele terhére, a hallgatók részére kifizetendő jutalom
összegét a kari szakmai támogatási keretből kell kifizetni, amennyiben a költségvetés lehetővé teszi. A Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevéllel járó
pénzjutalmat egyszeri ösztöndíjként a kari ösztöndíjkeretből kell kifizetni.
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XIII. RÉSZ
MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR
KARI KITÜNTETÉSEI ÉS DÍSZOKLEVELEI
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kar Tanácsa a kari kitüntetések és kari címek adományozásának intézményi szabályait
(továbbiakban: szabályzat) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a
Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, annak mellékletét képező Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Működési rendje,
továbbá a Debreceni Egyetem „Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata” figyelembevételével és annak mellékleteként az alábbiakban határozza meg.
A MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR KITÜNTETÉSEI
1. §
A Kari Tanács az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
kodási Kar Díszérme,
b) Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
kodási Kar Emlékérme
c) Pro Facultate Díj,
d) Pro Educatione Agriculturae Díj,
e) Pro Scientiis Agriculturae Díj,
f) Debreceni Agrárfelsőoktatás Kitüntető Oklevél,
g) Pro Meritis Interfacultatis Díj,
h) Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
kodási Kar Mecénása-díj,
i) Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
kodási Kar Kiváló Dolgozója kitüntetés,
j) Dékáni Elismerő Oklevél,
k) Év Oktatója Díj,
l) Pro Facultate Juventutis Díj,
m) Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
kodási Kar Sajtódíja,
n) Jegyzetíró Nívódíj,
o) Jubileumi Érem.

és Környezetgazdálés Környezetgazdál-

és Környezetgazdálés Környezetgazdál-

és Környezetgazdál-
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DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR
DÍSZÉRME
2. §
(1) A díj adományozható:
 Azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentős szolgálatot tettek.
 Nagy mértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széles körű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez.
(2) A díszérem adományozását a szervezeti egységvezetők, a dékán kezdeményezhetik.
Az emlékérem odaítélése a kari tanácsülésen titkos szavazással történik.
(3) Évente egy díszérem adományozható, amely ünnepélyes keretek között, tanévzáró,
diplomaosztó ünnepségen kerül átadásra.
(4) A díszérem személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(5) A díszéremmel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első
napján érvényes minimálbér négyszeres összegének megfelelő pénzjutalom jár.
(6) A díszérem ezüstből készült, kör alakú, előlapján a Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar díszérme domborított körirattal, a hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás év kerül bevésetésre.
DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR EMLÉKÉRME
3. §
(1) Az emlékérem adományozható
a) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek,
- akik kiemelkedő módon segítették a kar oktató-kutató munkáját, hozzájárultak az intézmény fejlődéshez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez,
- akik jelentős szerepet töltöttek be az kar társadalmi, tudományos
kapcsolatrendszerének fejlesztésében,
- akik az kar részére jelentős szolgálatot tettek.
b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek,
akik rendszeres kapcsolatot tartanak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Karral, segítik fejlődését.
(2) Az emlékérem adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik.
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(3) Az emlékérem adományozásáról – a dékáni tanács véleményének kikérése után – a
dékán dönt. Az emlékérem ünnepélyes keretek között, tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kerül átadásra.
(4) Az emlékérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
(5) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
(6) Az emlékérem üvegből vagy bronzból készül. Előlapján a kari logó jelenik meg. Az
előlapon található továbbá a „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karáért” körirat. A hátlapon az
alapsíkból
kiemelkedik
a
„Debreceni
Egyetem
Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Emlékérme körfelirat. A hátlap
közepére a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre.
A PRO FACULTATE DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS RENDJE
4. §
(1) A díj adományozható:
 a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar oktatói, kutató részére, akik a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki
 azoknak a szakembereknek, akik tevékenységükkel hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához
 olyan közéleti személyiségeknek és külföldi szakembereknek, akik a kar
munkáját rendszeresen, hosszú időn át segítik, elősegítik a kar fejlődését.
(2) A díjat évente egyszer, ünnepélyes keretek között, diplomaosztó ünnepségen kell
átadni. Évente három díj adományozható. A díj személyenként csak egy alkalommal
adható.
(3) A díj odaítélése, a szervezeti egységvezetők, a dékán kezdeményezése alapján a
kari tanácsülésen titkos szavazással történik.
(4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és a Kjt. szerinti pótléklap
ötszörösének megfelelő pénzjutalom jár.
(5) Az emlékplakett bronzból készült 14 cm átmérőjű kör alakú 8 mm vastag, amelynek egyik oldalán Megyeri Barna Európa elrablása című alkotása látható
UNIVERSITAS SCIENTIARUM AGRICULTURE DEBRECENIENSIS felírat,
mások oldalán a díjat elnyert személy neve olvasható.
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PRO EDUCATIONE AGRICULTURAE DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK
FELTÉTELEI ÉS RENDJE
5. §
(1) Pro Educatione Agriculturae díj adományozható:

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar oktatói, valamint természetes és jogi személyek részére, a Kar érdekében végzett
kimagasló oktatási tevékenységük és a Karral folytatott oktatási együttműködésük elismeréséért.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységek, a kar vezetője kezdeményezheti. Az
adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt.
(3) Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. A
díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni.
(4) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján
érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelő pénzjutalom jár.
PRO SCIENTIIS AGRICULTURAE DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK
FELTÉTELEI ÉS RENDJE
6. §
(1) Pro Scientiis Agriculturae díj adományozható:

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
kutatói, oktatói, valamint természetes és jogi személyek részére, a Kar érdekében végzett kimagasló kutatási tevékenységük és a Karral folytatott kutatási
együttműködésük elismeréséért.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységek, a kar vezetője kezdeményezheti. Az
adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt.
Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra.
A díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni.
(3) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján
érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelő pénzjutalom jár.
DEBRECENI AGRÁRFELSŐOKTATÁS KITÜNTETŐ OKLEVELE
7. §
(1) A Debreceni Agrárfelsőoktatás Kitüntető Oklevele adományozásának feltételei
A Debreceni Agrárfelsőoktatás Kitüntető Oklevele adományozható:
 olyan hazai és külföldi közéleti személyiségeknek, hazai és külföldi szakembereknek, akik hozzájárultak a tiszántúli régió agrárgazdaságának fejlesztéséhez,
elősegítették a Kar oktatási-kutatási tevékenységét, az intézmény fejlődését,
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 a Kar és jogelődei egykori hallgatóinak, amennyiben a Kar oktatási, kutatási
és egyéb szolgáltatási tevékenységéhez számottevő segítséget nyújtottak, s folyamatos kapcsolatot tartanak a Karral.
 Az elismerő oklevelet ünnepélyes keretek között, tanévzáró, diplomaosztó
ünnepségen kell átadni.
PRO MERITIS INTERFACULTATIS DÍJ
8. §
(1)

A díj adományozható:
- azoknak a belföldi és külföldi intézeteknek, intézményeknek, amelyek jelentős
mértékben elősegítették a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar oktatóinak, hallgatóinak oktatási, kutatási munkáját, elősegítették a
hallgatói intézményközi cseréjét.
- Azoknak a belföldi és külföldi személyeknek, akik nagymértékben hozzájárultak az intézményi kapcsolatok fejlesztéséhez.

(2)

A díj adományozását a dékán kezdeményezheti, a díj odaítélése a kari tanácsülésen titkos szavazással történik.

(3)

A díj évente több alkalommal adományozható, melynek átadása ünnepélyes keretek között történik.

(4)

Intézmények a díjat több alkalommal is megkaphatják, természetes személyeknek
a díj egyszer adományozható.

(5)

A díjjal kör alakú, Pro Meritis Interfacultatis (latin felirattal) érem és az adományozást igazoló oklevél jár, a dékán aláírásával.

DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR
MECÉNÁSA-DÍJ
9. §
(1) A díj adományozható a kar gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentős anyagi támogatást, vagy más adományt nyújtó hazai és külföldi természetes vagy jogi személynek.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik.
(3) Az adományozásáról a dékán dönt a Dékáni Tanács véleményének kikérése után.
(4) Évente legfeljebb öt díj adományozható.
(5) A díjban részesülő oklevelet kap.
(6) A díjat ünnepélyes keretek között, tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kell átadni.
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A DEBRECENI AGRÁR FELSŐOKTATÁS KITÜNTETŐ OKLEVELE
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
10. §
(1) A Debreceni Agrár felsőoktatás Kitüntető Oklevelet évente egyszer, vagy a tanévnyitó vagy a tanévzáró nyilvános tanácsülésen kell átadni. Évenként két cím adományozható.
(2) Külföldi közéleti személyiségek és szakemberek részére történő Debrecen Agrár
felsőoktatás Kitüntető Oklevél adományozásáról a Kari Tanács alkalomszerűen is
dönthet.
(3) A Debreceni Agrár felsőoktatás Kitüntető Oklevele adományozására javaslatot tehetnek a kar vezetői és a szervezeti egységek vezetői. A javaslatról a Dékáni Tanács véleményének meghallgatása után a kari tanács titkos szavazással dönt.
(4) A Debreceni Agrár felsőoktatás Kitüntető Oklevele adományozásáról a Kari Tanács
– a dékán aláírásával – oklevelet ad ki.
(5) Az elismerő oklevelet ünnepélyes keretek között, tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kell átadni.
A DEBRECENI AGRÁR FELSŐOKTATÁS KITÜNTETŐ OKLEVÉLLEL
RENDELKEZŐK JOGAI
11. §
(1) Tiszteletbeli vendég a kari ünnepségeken, tudományos, szakmai tanácskozásokon.
(2) Térítésmentesen megkapja a kar rendszeres és időszakos kiadványait (évkönyv,
tudományos közlemények stb.).
(3) Igénybe veheti a kar szolgáltatásait az egyetemi dolgozókkal azonos feltételekkel.
A DEBRECENI AGRÁR FELSŐOKTATÁS KITÜNTETŐ OKLEVÉLLEL
RENDELKEZŐK KÖTELESSÉGEI
12. §
(1) Elősegíti tevékenységi területén és lehetőségei keretein belül a kar célkitűzéseinek,
fejlesztési feladatainak megvalósítását.
(2) Meghívás és egyeztetés alapján esetenként előadást, konzultációt tart a kar dolgozói
és hallgatói részére.
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DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR KIVÁLÓ DOLGOZÓJA
KITÜNTETÉS
13.§
(1) A kitüntetés adományozható:
 Az oktatók és kutatók kivételével a kar legkiválóbb dolgozóinak, több éven
át nyújtott kimagasló tevékenységükért.
(2) A kitüntetés adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt.
(3) Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható. A kitüntetés legkorábban a
karon eltöltött 5 éves a Debreceni Egyetem munkáltatásában eltöltött jogviszony után
adományozható, személyenként többször is, azonban 5 éven belül nem ismételhető.
(4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás első napján
érvényes minimálbér összegének megfelelő pénzjutalmat kap. A kitüntetés ünnepélyes keretek között, tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kerül átadásra.
(5) A kitüntetéssel együtt jár a kitüntetett fizetési fokozata közötti várakozási idő 1
évvel való csökkentése, ha ez nem lehetséges, a csökkentést a következő fizetési fokozatnál kell figyelembe venni.
DÉKÁNI ELISMERŐ OKLEVÉL
14. §
A kitüntetésben azok az oktatók, kutatók, dolgozók és hallgatók részesíthetők, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik és a Kar kötelékében aktív
tevékenységet fejtenek ki.
A DÉKÁNI ELISMERŐ OKLEVÉL
ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS RENDJE
15. §
(1) A Dékáni Elismerő Oklevél adományozására a szervezeti egységek vezetői tesznek
javaslatot. Az adományozásról – a dékáni tanács véleményét figyelembe véve – a
kar dékánja dönt. Évente maximum hat oklevél adományozható.
(2) A Dékáni Elismerő Oklevelet a tanévzáró diplomaosztó ünnepségen, illetve a Kari
Tanács ülésén ünnepélyes keretek között kell átadni.
(3) A Dékáni Elismerő Oklevéllel kitüntetett az adományozás első napján érvényes
minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesül.
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AZ ÉV OKTATÓJA DÍJ
16. §
(1) A díj adományozható a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar azon oktatói részére, akiket a hallgatói minősítéseket is figyelembe véve
a Hallgatói Önkormányzat javasol a Kari Tanácsnak.
(2) A díjat évente egyszer ünnepélyes keretek között, a pedagógus napon vagy a tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kell átadni. A díj személyenként több alkalommal
adható. Az adományozásról az Oktatási Bizottság dönt.
(3) A díj odaítélése a hallgatói minősítések alapján felállított pontrendszer alapján történik.
(4) A díjjal oklevél az adományozás évének első napján érvényes minimálbér háromszorosának megfelelő pénzjutalom jár.
PRO FACULTATE JUVENTUTIS DÍJ
17. §
(1) A díj adományozható olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően
a karnak dicsőséget szereztek, az egyetem és a kar hírnevét öregbítették, illetve
sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlődéséért.
(2) A díj adományozását a kar hallgatói önkormányzata kezdeményezheti.
(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, amely a tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kerül átadásra.
(4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, jár.
(5) Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, előlapján a kar emblémája és a Pro
Facultate Juventutis domborított felirattal, a hátlapján a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar díja domborított
körirattal, középre pedig a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésésre.
A DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR
SAJTÓDÍJA
18. §
(1) A díjban részesíthető az az írott, vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, aki
elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki az karról való objektív tájékoztatás, a kar
népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik.
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(3) A díj adományozásáról a dékáni tanács véleményének meghallgatása után a dékán
dönt.
(4) A díj évente legfeljebb két újságírónak adományozható.
(5) A kitüntetett díszoklevélben részesül.
JUBILEUMI ÉREM
19. §
(1) A díj adományozható a Kar, illetve jogelődjének korábbi vezetőinek.
(2) A díj adományozásáról a dékán kezdeményezésére a Kari Tanács dönt.
(3) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél jár.
(4) Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, előlapján a jubileumi év évszáma, valamint logója szerepel. A hátlapján a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar díja domborított körirattal, középre
pedig a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésésre.
KARI CÍMEK
20. §
(1) A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tiszteletbeli docense
(2) „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Mintagazdasága”
(3) „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Gyakorló Gazdasága”
TISZTELETBELI DOCENSI CÍM ADOMÁNYOZÁSA
21. §
(1) A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának tiszteletbeli docense (továbbiakban: tiszteletbeli docens) cím adományozható a kihelyezett tanszékeket működtető intézmények, gazdálkodó szervezetek vezető beosztású
dolgozójának, továbbá az egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban nem álló személynek, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
- egyetemi oklevéllel rendelkezik,
- az egyetemen oktatott valamely tudományág magas szintű elméleti és
- gyakorlati ismeretével bír,
- rendszeresen végez oktatói tevékenységet,
- alkalmas a hallgatók képzésére, jövendő hivatásukra való felkészítésre,
- büntetlen előéletű.
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(2) A tiszteletbeli docensi címet a kari tanács véleménye alapján a dékán adományozza.
(3) Nem adható tiszteletbeli docensi cím annak, aki bármely felsőoktatási intézményben oktatói munkakört tölt be.
(4) Az adományozásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között a rektor vagy helyettese adja át.
(5) A cím adományozását az oktatási szervezeti egységek vezetői kezdeményezhetik.
(6) A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy szakmai és tudományos munkásságát,
- a címadományozás indoklását.
(7) A javaslathoz mellékelni kell a kari tanács ülésének jegyzőkönyvi kivonatát.
A TISZTELETBELI DOCENS JOGA ÉS KÖTELESSÉGE
22. §
A tiszteletbeli docens
jogosult:
- a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának tiszteletbeli docense cím használatára,
- javaslatot tenni tantárgyi programok és tananyag-fejlesztésre,
- véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni a kar ügyeiben,
- közreműködni a kar kutatómunkájában.
köteles:
- a kar vezetőjének felkérésére előzetes egyeztetés alapján a tantervben meghatározott, valamint egyéb előadások tartására, gyakorlati foglalkozások vezetésére
- magatartásával hozzájárulni az egyetem jó hírnevének öregbítéséhez.
A TISZTELETBELI DOCENS CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK IDŐTARTAMA,
MEGSZŰNÉSE ÉS VISSZAVONÁSA
23. §
(1) A tiszteletbeli docensi cím határozott időre, legfeljebb négy évre szól. Több alkalommal megismételhető, mely az adományozás rendjének megfelelően történik.
(2) A tiszteletbeli docensi cím a kihelyezett tanszék megszűnése esetén csak akkor viselhető, ha a cím viselője a karon folyó oktatómunkában is aktívan részt vesz.
(3) A tiszteletbeli docensi címet akkor lehet megvonni viselőjétől, ha
- az érintett személyt a bíróság jogerős ítélettel a közügyektől eltiltotta,
- a tudományos etika normáit, az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan megszegte vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére.
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(4) A tiszteletbeli docensi cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint
történik.
DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KARÁNAK MINTAGAZDASÁGA
24. §
(1) A kitüntető cím adományozható azoknak a gazdálkodó és egyéb szervezeteknek,
amelyek a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karral
szoros szakmai kapcsolatot tartanak, és kiemelkedő színvonalat képviselnek működési területükön.
(2) A „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Mintagazdasága” cím adományozását a szervezeti egységek vezetői
és a dékán kezdeményezheti.
(3) A cím adományozásáról az Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a kari
tanács titkos szavazással dönt.
(4) Intézményenként csak egy cím adományozható.
(5) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik.
(6) A „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Mintagazdasága” kitüntető cím adományozásával igazoló oklevél
jár, valamint réztáblába vésve a „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Mintagazdasága” felirat.
(7) A kitüntető cím adományozása ünnepi alkalmakkor kerül átadásra.
(8) Évente maximum 10 cím adományozható.
DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR GYAKORLÓ GAZDASÁGA
25. §
(1) A kitüntető cím adományozható azoknak a gazdálkodó és egyéb szervezeteknek,
egyéni gazdaságoknak, amelyek a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karral hallgatóinak gyakorlati oktatásához és szakmai ismeretek elmélyítéséhez lehetőséget nyújtanak.
(2) A „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Gyakorló Gazdasága” cím adományozását a szervezeti egységek vezetői és a dékán kezdeményezheti.
(3) A cím adományozásáról az Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a kari
tanács dönt titkos szavazással.
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(4) Intézményenként csak egy cím adományozható.
(5) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik.
(6) A „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Gyakorló Gazdasága” kitüntető cím adományozásával igazoló oklevél jár, valamint réztáblába vésve a „Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Gyakorló Gazdasága” felirat.
(7) A kitüntető cím adományozása ünnepi alkalmakkor kerül átadásra.
(8) Évente 10 cím adományozható.
DÍSZOKLEVÉL
26. §
A díszoklevél adományozására vonatkozó szabályokat a Debreceni Egyetemi Kitüntetések és címek adományozásának szabályzata tartalmazza.
27. §.
(1) A kari kitüntetések adományozásáról a dékáni hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A kari kitüntetéseket és címet a Kari Tanács egyhangú, titkos szavazással visszavonhatja, ha erre a kitüntetett méltatlanná vált.
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XIV. RÉSZ
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR
KARI KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Természettudományi és Technológiai Kar Emlékérme
1. §
(1) A Természettudományi és Technológiai Kar Emlékérme Tóth Sándor szobrászművész munkája.
Az érem 85 mm átmérőjű, bronzból készült. Első oldalán az Egyetem főépületétől
Nyugatra álló, Hatvani István professzort ábrázoló szobor (Varga Imre alkotása) és
a mögötte álló tölgyfa, háttérben a Kémiai Épület déli sarka látható. Hátoldalán a
természettudományokra utaló jelek, bal oldalon a felirat DE TTK, jobb oldalt a
mester jele TS.
(2) A Természettudományi és Technológiai Kar Emlékérmét a hagyományoknak megfelelően a Kar végzős hallgatói kaphatják, akik tanulmányi előmenetelük és tudományos munkájuk alapján terjeszthetők a Kari Tanács elé.
(3) A szakterület szerint illetékes intézet, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és a TTK
Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság rangsorolt javaslata alapján a kitüntetés
odaítéléséről a Kari Tanács dönt.
(4) Évente legfeljebb 26 db Emlékérem (ebből legfeljebb 18 darab a magyar nyelvű
képzésben résztvevő hallgatóknak) adományozható.
(5) Az Emlékéremmel a magyar nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak az adományozást igazoló oklevél és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egyhavi összegének
megfelelő pénzjutalom jár.
(6) Az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak az Emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
A Természettudományi és Technológiai Kar Dékánjának Dicsérete
2. §
(1) A Dicséretet a Kar hallgatói kaphatják. Feltétele kiemelkedő tanulmányi eredmény
és az Egyetemen végzett magas színvonalú közéleti munka. A kitüntetést elsősorban a végzős hallgatók kapják, de alsóbb éves hallgatóknak is adományozható.
(2) A szakterület szerint illetékes intézet, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és a TTK
Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság rangsorolt javaslata alapján a kitüntetés
odaítéléséről a Kari Tanács dönt.
(3) Évente legfeljebb 28 db Dicséret (ebből legfeljebb 18 darab a magyar nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak) adományozható.
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(4) A dicsérettel a magyar nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak az adományozást
igazoló oklevél és a tanulmányi ösztöndíj I. sáv összegének megfelelő pénzjutalom
jár.
(5) Az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak a dicsérettel az adományozást
igazoló oklevél jár.
A DE TTK Arany-, Gyémánt-, és Vas Katedra díja
3. §
(1) A Természettudományi és Technológiai Kar megkülönböztetett módon kívánja
megtisztelni azon oktatóit, kutatóit, akik több évtized, olykor egy egész életpálya
során munkájukkal a Debreceni Természettudományi és Technológiai Kar oktatási
és tudományos életét gazdagították.
(2) A díj arany-, gyémánt, vas vagy rubin fokozatát azon oktatók, kutatók kaphatják,
akik 40 (arany), 50 (gyémánt), 60 (vas) vagy 65 (rubin) éve kezdtek dolgozni a
Természettudományi és Technológiai Karon illetve annak jogelődjén, legalább 30
éven keresztül vettek részt a Karon az oktatásban, életpályájukat példaként állíthatjuk a fiatalabb nemzedék elé.
(3) A díj adományozásáról a szakterületileg illetékes intézet kezdeményezésére a Kari
Tanács dönt. Átadása oklevél kíséretében, a jubileumi díszoklevél átadó ünnepségen történik. Kivételes esetben Kari Tanács ülésén is átadható.
(4) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek összege:
1. Arany Katedra Díj esetén az adományozás évének első napján érvényes minimálbér egy havi összege 5 vagy 10 ezer Ft-ra kerekítve,
2. Gyémánt Katedra Díj esetén az adományozás évének első napján érvényes minimálbér két havi összege 5 vagy 10 ezer Ft-ra kerekítve,
3. Vas Katedra Díj esetén az adományozás évének első napján érvényes minimálbér
három havi összege 5 vagy 10 ezer Ft-ra kerekítve.
4. Rubin Katedra Díj esetén az adományozás évének első napján érvényes minimálbér négy havi összege 5 vagy 10 ezer Ft-ra kerekítve.
A TTK Kiváló Dolgozója
4. §
(1) A kitüntetés adományozható:
a kar dolgozóinak, több éven át nyújtott kimagasló tevékenységükért.
(2) A kitüntetés adományozásáról az intézetigazgató, illetve a dékáni vezetés kezdeményezésére a Kari Tanács dönt.
(3) Évente legfeljebb 2 kitüntetés adományozható.
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A kitüntetés legkorábban a karon eltöltött 5 éves a Debreceni Egyetem munkáltatásában eltöltött jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban öt éven belül nem ismételhető.
(4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás évének első
napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalmat kap.
A TTK Dékánjának Elismerő Oklevele
5. §
(1) A kitüntetés adományozható:
azoknak az oktatóknak, kutatóknak, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és
szorgalommal végzik és a kari/egyetemi közéletben aktív tevékenységet fejtenek ki.
(2) A kitüntetés adományozásáról az intézetigazgatók, illetve a dékáni vezetés kezdeményezésére a Kari Tanács dönt.
(3) Évente legfeljebb 2 oklevél adományozható. A kitüntetés legkorábban az egyetemen eltöltött 5 éves a Debreceni Egyetem munkáltatásában eltöltött jogviszony után
adományozható, személyenként többször is, azonban öt éven belül nem ismételhető.
(4) Az oklevéllel az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres
összegének megfelelő pénzjutalom jár.
A TTK Kiváló Fiatal Oktatója
6. §
(1) A kitüntetés adományozható:
annak a fiatal oktatónak/kutatónak, aki kiemelkedően sokat tesz az általa oktatott
tantárgyak megkedveltetéséért, segíti a hallgatókat a szakmai ismeretek minél jobb
elsajátításában, tevékenységével jelentősen hozzájárul, hogy az itt tanulók jó hírét
vigyék a TTK-nak és ezáltal is népszerűsítsék szakjainkat a pályaválasztók körében. Oktatói munkájára jellemző az igényesség, megbízhatóság, korrekt számonkérés, „hallgatóbarát” hozzáállás.
(2) A kitüntetés adómányozásáról az intézetigazgató, illetve a dékáni vezetés kezdeményezésére a Kari Tanács dönt.
(3) Évente legfeljebb 2 kitüntetés adományozható, legkorábban a karon eltöltött 5 éves
a Debreceni Egyetem munkáltatásában eltöltött jogviszony után, PhD fokozattal
rendelkező, 35 év alatti oktatónak, kutatónak.
(4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás évének első
napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalmat kap.
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A Természettudományi és Technológiai Kar Díja
a közoktatásban végzett tehetséggondozás, tudománynépszerűsítő és a
TTK beiskolázását segítő tevékenységért
7. §
A Természettudományi és Technológiai Kar a díjjal kívánja elismerni azon tanárokat és
szakembereket, akik oktatómunkájukkal, valamint az általános- és középiskolai tehetséggondozásban, disszeminációban kifejtett tevékenységükkel segítették a természet- és
műszaki tudományok népszerűsítését, gazdagították a TTK oktatási életét és előmozdították a Kar szakjainak beiskolázását.
(1)

A díj adományozható:
azon általános- és középiskolai tanárok részére, akik a TTK intézeteivel
együttműködve tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki a természetés műszaki tudományok népszerűsítése és a tehetséggondozás területén, valamint munkásságukkal segítették a TTK szakjainak beiskolázását.
az egyetemmel munkaviszonyban nem álló szakemberek részére, akik tudománynépszerűsítő, disszeminációs tevékenységükkel támogatták a TTK
tehetséggondozó és beiskolázási törekvéseit.

(2)

A Kar Intézetei, a Hallgatói Önkormányzat és a TTK Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság által rangsorolt javaslata alapján a kitüntetés odaítéléséről a Kari
Tanács dönt. A díj évente egyszer, a nyári diplomaosztó ünnepség alkalmával kerül átadásra.

(3)

Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(4)

A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján
érvényes minimálbér kétszeresének megfelelő pénzjutalom jár.
8. §

A maximum öt évre szóló megállapodás időtartama a Természettudományi és Technológiai Karon csak a Professor Emeritus 75. életévének betöltéséig terjedhet.
Pro Facultate Díj
9. §
(1) A díj adományozható a Természettudományi és Technológiai Kar azon jelenlegi és
korábbi oktatói, kutatói, és dolgozói részére, akik a kar érdekében hosszú időn keresztül, tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a kar fejlődéséhez.
(2) A díj ötévente, a TTK alapításának jubileumához kapcsolódva, ünnepélyes keretek
között kerül átadásra.
(3) A díj személyenként csak egy alkalommal adományozható.
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(4) A díj odaítélése, a szervezeti egységvezetők, valamint a dékán kezdeményezése
alapján történik.
(5) A díj adományozásáról a Kari Tanács dönt titkos szavazással.
(6) A díjjal emlékplakett és az adományozást igazoló oklevél jár.
Pro Meritis Érem
10. §
(1) Az érem adományozható:




olyan oktatóknak, kutatóknak, a közoktatásban, az egyetemi és akadémiai szférában dolgozó szakembereknek, akik a TTK alkalmazásában nem állva, munkájukkal jelentős támogatást nyújtottak a kar fejlődéséhez, és hozzájárultak az intézményi kapcsolatok erősödéséhez,
azoknak a vállalati szakembereknek, közéleti személyiségeknek, és külföldi
szakembereknek, akik tevékenységükkel hosszú időn át meghatározó mértékben
segítették a kar eredményes oktató- és kutatómunkáját,

(2) Az érem ötévente, a TTK alapításának jubileumához kapcsolódva, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
(3) Az érem személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(4) Az érem odaítélése, a szervezeti egységvezetők, valamint a dékán kezdeményezése
alapján történik.
(5) Az adományozásról a Kari Tanács dönt titkos szavazással.
(6) Az éremmel egy az adományozást igazoló oklevél is átadásra kerül.
A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának
Kiemelt Támogatója - Díj
11. §
(1) A díj adományozható a kar gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatást, vagy más adományt nyújtó hazai és külföldi természetes vagy jogi személynek.
(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik.
(3) Az adományozásról a Kari Tanács dönt titkos szavazással.
(4) A díj átadása ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal, a nyári diplomaátadó ünnepségen történik.
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(5) A díjban részesülő emlékplakettet és oklevelet kap.
A kari kitüntetések adományozásának általános szabálya
9. §
(1) A kari kitüntetéseket ünnepélyes keretek között kell átadni.
(2) A dékán évente beszámol a Kari Tanácsnak az adományozott kitüntetésekről.
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XV. RÉSZ
A ZENEMŰVÉSZETI KAR
KARI KITÜNTETÉSEI ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Tanácsa kari kitüntetés alapításáról és
adományozásáról saját kari rendelkezését az alábbiakban határozza meg:
A Debreceni Zenei Felsőoktatásért Díj
1. §
(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
A Kari Tanács e díjjal kívánja elismerni és megköszönni azon egyetemi tanárok, főiskolai tanárok, egyetemi és főiskolai docensek munkáját, akik különösen kiemelkedő szerepet játszottak az elmúlt évtizedekben az intézmény szakmai és szervezeti
fejlődésében,
(2) Az odaítélés feltétele:
a) legalább 25 éves alkalmazási idő a Karon és jogelődjeiben,
b) olyan, tényszerűen bizonyítható, folyamatos és előremutató tevékenység,
amely kiemelkedő szakmai és intézményfejlődési eredményhez vezetett,
c) méltó emberi és művészi példamutatás
(3) A kitüntetés adományozásának általános eljárási szabályai:
a) A díjat a Kari Tanács titkos szavazással ítéli oda minden évben a dékán, a
dékánhelyettes vagy a tanszékvezetők valamelyikének írásbeli felterjesztése
alapján.
b) A díj oklevélből és az ahhoz tartozó pénzjutalomból áll. A pénzjutalom személyenkénti összege az adományozás naptári évének első napján érvényes minimálbér 300%-a.
c) Egy évben két oktató részesülhet a kitüntetésben.
d) A kitüntetésben egy oktató csak egy alkalommal részesülhet.
e) A díj átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor.
f) A felterjesztés határideje minden év április 30.
Dékáni Dicsérő Oklevél
2. §
A Kari Tanács e kitüntetéssel kívánja elismerni és megköszönni a Zeneművészeti Kar
nem oktató munkatársainak a (Dékáni Hivatal munkatársai: titkárságvezetője, tanulmányi és gazdasági munkatársak, valamint a hangszerészek és a technikusok) kiemelkedő
teljesítményét, vagy hosszú ideig kifejtett értékes munkáját.
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(1) A kitüntetés adományozásának feltételei:
- hosszú távú, jól végzett munka elismerése,
- egyszeri, kiemelkedő teljesítmény regisztrálása.
(2) A kitüntetés adományozásának általános eljárási szabályai:
a) A kitüntetés odaítélésére a dékán, a dékánhelyettes, illetve a Kar bármely oktatója, munkatársa javaslatot tehet, amelyet részletes indoklással, írásban kell benyújtani a titkárságon a Kari Tanácsnak címezve, amely a díj odaítéléséről a következő
ülésén dönt.
b) A kitüntetés évente egy alkalommal adható, alkalmanként maximum 2 fő részére.
Odaítélése ugyanazon személy újbóli kiemelkedő teljesítménye esetén egyszer
megismételhető.
(3) Az oklevél mellé pénzjutalom is jár, amelynek összege az adományozás naptári
évének első napján érvényes minimálbér 200%-a.
(4) A kitüntetést ünnepélyes keretek között, az indoklás rövid ismertetésével nyújtja át a
dékán vagy a tanévzáró, vagy a tanévnyitó ünnepségen.
3. §
(1) A Szabályzat 30. § (2) bekezdésében meghatározott, maximum öt évre szóló megállapodás időtartama a Zeneművészeti Karon csak a Professor Emeritus 75. életévének
betöltéséig terjedhet.
(2) A megállapodásban foglalt feladatok ellátásáért havi bruttó 130.000 Ft összegű juttatás illeti meg a Professor Emeritust.
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XVI. RÉSZ
DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR
KITÜNTETÉSEI ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJE
Csűry István Emlékérem
1. §
Csűry István (1921. július 2. – 1980. december 3.) a magyar könyvtárügy egyik legműveltebb, széleskörű szakmai felkészültséggel rendelkező, az új törekvések iránt hallatlan
fogékonyságot tanúsító képviselője volt. Könyvtárosi tevékenysége a Debreceni Egyetemi Könyvtárban (DEK) kezdődött 1945. április 11-én, és itt is ért véget 1980. december 3-án. Munkássága a könyvtárosság életre szóló tudatos vállalásán alapult. A régi
könyvtárosokéra emlékezető aszketizmus jellemezte, amellyel felfüggesztette személyes
gazdagodását. Érzékenyen figyelt arra, hogy kollektívájában a tudományos könyvtárosságnak, a jó törekvéseknek és értékrendnek igazán képviselete legyen. Ez a gazdag, a
DEK falain messze túlmutató életpálya a teljesítményekhez mérten nem bővelkedett
hivatalos elismerésekben.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának (DEENK) vezetői kollégiuma egykori könyvtári főigazgatója emlékének ápolására 2003-ban alapította meg a
Csűry István Emlékérmet.
(1) Az emlékérem a könyvtártudomány területén és a gyakorlati könyvtári munkában
több éven át nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésének céljából adományozható évente egy alkalommal, több személynek.
(2) Személyenként csak egy emlékérem adható.
(3) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
(4) A kitüntetés mellé pénzjutalom adható, melynek pontos összegét a mindenkori
költségvetés függvényében határozza meg a főigazgató.
(5) A korong alakú, 10 cm átmérőjű, bronzérem egyik oldalán Csűry István domborított arcképe, CSŰRY ISTVÁN EMLÉKÉREM felirat, másik oldalán az Egyetemi
és Nemzeti Könyvtárat szimbolizáló kép (a Könyvtár díszudvar felőli főbejárata)
látható. A hátlap közepére az érem sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás
éve kerül bevésetésre.
(6) Az érem adományozására az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár vezetőségének tagjai
és a Karok dékánjai tehetnek javaslatot, a könyvtártudományban, alkalmazott informatikában készített tanulmány, könyv, könyvtári fejlesztés, ennek gyakorlati alkalmazása vagy a könyvtári munkában végzett több éves kiemelkedő teljesítmény
alapján.
(7) Az előterjesztésekről – a könyvtár főigazgatójának javaslatára – az Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár vezetősége dönt a Könyvtári Bizottság elnökének részvételével.

114

Egyetemi és Nemzeti Könyvtárért Emlékérem
2. §
(1) Az emlékérem az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár érdekében kifejtett támogatás
elismeréseként adományozható évente egy alkalommal, több személynek.
(2) Személyenként csak egy emlékérem adható.
(3) Az emlékérem korong alakú, 10 cm átmérőjű bronzérem, melynek egyik oldalán az
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárért Emlékérem felirat, másik oldalán az Egyetemi és
Nemzeti Könyvtárat szimbolizáló kép (a Könyvtár díszudvar felőli főbejárata) látható. A hátlap közepére az érem sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás
éve kerül bevésetésre.
(4) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
(5) Az érem adományozására az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár vezetőségének tagjai
tehetnek javaslatot minden évben.
(6) Az előterjesztésekről – a könyvtár főigazgatójának javaslatára – az Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár vezetősége dönt a Könyvtári Bizottság elnökének részvételével.
(7) Az emlékérmet a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatója adja át ünnepélyes keretek között.

