Kar Kiváló Oktatója
A “Kar Kiváló Oktatója” cím adományozásának szabályai:
1.)

A GTK Kari Tanácsa a kari SzMSz 27.§(7.) pontja alapján 1999. március hó 10. napján
megalapította a “Kar Kiváló Oktatója” címet (továbbiakban: a Cím). A Cím
odaítélésének szabályait az alábbi pontokban határozzuk meg.

2.)

A Cím a kiváló oktató-nevelő munka elismerését szolgálja.

3.)

A Cím a karon legalább öt éve főállású vagy részfoglalkozású oktatói vagy kutatói – de
oktatást is végző – munkakörben tevékenykedő dolgozónak adható. Kivételesen
méltányos esetben a karon oktatást végző, de más kar állományában lévő dolgozó is
megkaphatja a Címet.

4.)

A Címet évente egy alkalommal, a Pedagógus Nap alkalmával legalább egy fő,
maximum három fő részére lehet kiosztani a felterjesztettek számától és a felterjesztések
minőségétől függően. Felterjesztés hiányában vagy minőségi okok miatt a Cím
visszatartható.

5.)

A Címet a tanszékvezetők kezdeményezéseiből kiindulva, a dékán előterjesztése
alapján, a Kari Tanács titkos szavazással adományozza. A szavazás menetére a személyi
kérdésekre vonatkozó általános szavazási elvek érvényesek.

6.)

A felterjesztés alapja és tartalma a következőkből áll:
1. a hallgatói véleményezés eredménye: legalább két, időben eltérő véleményezési
eljárás figyelembevétele és/vagy a Hallgatói Képviselet(ek) írásbeli
kezdeményezése;
2. a tanszéki kollektíva támogató véleménye;
3. a tanszékvezető támogató véleménye a jelölt oktató-nevelő munkájáról alkotott
vezetői tapasztalatok alapján;
4. az oktató-nevelő munkát érintő bármely egyéb pozitívan értékelhető tény.
A felterjesztés elkészítése és egységes anyagba foglalása a tanszékvezető
feladata. Tanszékvezető esetében kezdeményező lehet a dékán és/vagy a
tanszéki kollektíva.

7.)

A Cím odaítélésével az oktató egyidejűleg a következőket kapja:
1. névre szóló díszoklevél borítóval,
2. pénzjutalom,
3. kari emlékérem díszdobozban.

8.)

A Cím átadása nyilvánosan és ünnepélyes keretek között (Kari Tanács, kari közgyűlés
vagy egyéb ünnepség) történik. A Cím adományozásának tényét az egyetemi publikálási
lehetőségekben közzé kell tenni.

9.)

A Cím többszörösen elnyerhető. A második és további alkalommal a kitüntetett csak a
7. a., b., pontban szereplő dolgokat kapja.

10.)

A Cím és tartozékai méltatlanság esetén visszavonhatók. Erről a Kari Fegyelmi
Bizottság javaslata alapján a Kari Tanács titkos szavazással dönt.

11.)

A Cím odaítélésének tényét az oktató minősítésekor figyelembe kell venni.

