a "Kari emlékérem" adományozásának szabályai
1.)

A GTK Kari Tanácsa a kari SzMSz 27.§(7.) pontja alapján 1999. március hó 10. napján
díjként átadható "Kari emlékérem" alapításáról határozott (továbbiakban: az Emlékérem). Az
Emlékérem odaítélésének szabályait az alábbi pontokban határozzuk meg.

2.)

Az Emlékérem magyar nyelven az egyetem és a kar nevét, logóját; továbbá latin nyelven "Az
oktatásért, kutatásért és ifjúságért" feliratot tartalmazza.

3.)

Az Emlékérem hazai és külföldi természetes és jogi személynek egyaránt odaítélhető. A
természetes személy lehet:
a.
b.
c.

4.)

oktató, kutató, alkalmazott,
az egyetemen kívüli személy,
a kar végzős hallgatója.

Az Emlékérem a következő indokkal adományozható:
a.

b.
c.

az egyetem és a kar fejlesztése érdekében, az oktatással, a kutatással összefüggő
bármely irányú, több éves, és jelentős szellemi és/vagy anyagi értéket teremtő
tevékenység;
kimagasló jelentőségű, életmű jellegű szakmai tevékenység;
egyszeri, kimagasló szakmai alkotás elismerése.

5.)

Az Emlékérem évente több alkalommal - fakultatív módon - adható ki: Magyar Tudomány
Napja, Magyar Kultúra Napja, Pedagógus Nap, Diplomaosztó ünnepség. A kiadható
Emlékérmek számát a felterjesztések minősége és a Kari Tanács döntése szabályozza.
Általános elvként egy-egy alkalommal egy Emlékérem kiadása javasolt.

6.)

Az Emlékérem odaítéléséről a tanszéki és/vagy egyéb kezdeményezésből és felterjesztésből
kiindulva, a dékán előterjesztése alapján a Kari Tanács dönt. Az előterjesztésre a dékánnak
mérlegelési és döntési joga van. A felterjesztés elkészítése a kezdeményező feladata.

7.)

Kivételes és rendhagyó sürgősségi esetben a dékán közvetlen előterjesztésére a Dékáni Tanács
többségi támogató döntése alapján is odaítélhető az Emlékérem. Erről a dékán beszámolási
kötelezettséggel tartozik a Kari Tanácsnak.

8.)

Az Emlékérem odaítélésével a kitüntetett egyidejűleg a következőket kapja:
a.
b.

névre szóló - magyar vagy idegen nyelvű - díszoklevél borítóval,
az Emlékérem díszdobozban.

9.)

Az Emlékérem átadására ünnepélyes körülményeket kell teremteni, vagy ünnepélyes alkalmat
kell keresni. Az Emlékérem adományozásának tényét az egyetemi publikálási lehetőségekben
indoklással együtt közzé kell tenni.

10.)

Egyetemi dolgozó esetében az Emlékérem odaítélésének tényét a minősítés során figyelembe
kell venni.

