A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható
kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata
A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa a Szegedi
TudományegyetemSzervezeti és Működési szabályzatának részét képező Foglalkoztatási
Követelményrendszer XVIII.fejezet 20. pontjában foglalt felhatalmazás, az SZTE
Fogorvostudományi Karon, valamint jogelődjénélkialakult tradíció alapján, a Karon
adományozható kitüntetésekről, kitüntető címekről éselismerésekről (Továbbiakban:
Kitüntetések), valamint azok adományozásának eljárási rendjéről azalábbi szabályzatot
alkotja:
I. A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi
kitüntetések, kitüntetőcímek, elismerések

Karon

adományozható

1.§ Pro Facultate díj
(1) A díj adományozható:
- a FOK azon jelenlegi, és korábbi oktatói, dolgozói részére, akik a kar oktatási,
tudományosszínvonalának emelése érdekében hosszú évekre visszamenően folyamatosan
kimagasló,elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki,
- azon elismert belföldi, külföldi szakembereknek, közéleti személyeknek, akik
rendszereskapcsolatot ápolnak a karral, elősegítik annak oktató, kutató, tudományos
munkáját, illetve emunka végzésének megfelelő körülményeit,
- azoknak, akik meghatározó szerepet töltöttek be magyar, illetve nemzetközi
tudományos,szakmai kapcsolatok kiépítésében és fejlesztésében,
- azoknak, akik hozzájárultak a kar egyetemközi fejlődéséhez, a kar érdekeit
szolgálótevékenységet végeztek,
- akik egy-egy jelentősebb kari feladatot, célkitűzést magas színvonalon valósítottak meg.
(2) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(3) A díj oklevélből vagy plakettből áll, és 100.000,- Ft összegű pénzjutalommal jár. A
pénzjutalom aKar anyagi helyzetének függvénye, mely vonatkozásban a pénzjutalom forrása
mellett a Kari Tanácsállásfoglalása az irányadó.
(4) A díj adományozására vonatkozó javaslattételre jogosult a Kar Dékánja, Dékánhelyettese,
az egyestanszékek vezetői.
(5) A díj átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
2.§ Senator Honoris Causa Facultatis
(1)A cím azon külföldi fogorvos, szakember részére adományozható,
- aki több alkalommal az SZTE-n tartott előadásával, gyakorlati tevékenységével emeli a
karonoktatott magyar, külföldi hallgatók oktatásának színvonalát,
- hozzájárult a Karon, illetve annak egyes tanszékein hosszú időn keresztül végzett
oktató,kutató munkájával a Kar szakmai színvonalának fejlődéséhez, hazai és
nemzetközielismertségének növeléséhez,
- hozzájárult a Kar oktatói, kutatói, tudományos nemzetközi tudományos
tevékenységénektámogatásához,
- hozzájárult a Kari képzés fejlesztéséhez,
- tudományos eredményei Kar általi hozzáférhetővé tételével, alkalmazásának
biztosításávalhozzájárult a Kar nemzetközi szintű fejlődéséhez.
(2) A Kar évente legfeljebb 3 főt részesíthet e kitüntető címben.

(3) A címmel díszoklevél vagy plakett jár. A cím nem keletkeztet a Fogorvostudományi
Karral semközalkalmazotti, sem más jogviszonyt, anyagi juttatással nem jár.
(4) A cím adományozására javaslatot tehet a Kar Dékánja, Dékánhelyettese, az egyes
tanszékekvezetői.
(5) A cím átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
3.§ Visiting Professor
(1)A cím azon hazai és külföldi fogorvos, szakember számára adományozható,
- aki az SZTE FOK-on tartott előadásával, gyakorlati, szakmai tevékenységével hozzájárul a
karmagyar/külföldi hallgatóinak nemzetközi színvonalú képzéséhez,
- szakmai, tudományos együttműködés keretében hozzájárulóan támogatja a kar,
annaktanszékei, valamint kollegái tudományos munkája színvonalának emelését.
(2) A Kar évente legfeljebb négy főt részesíthet e kitüntető címben.
(3) A címmel díszoklevél vagy plakett jár. A cím nem keletkeztet a Fogorvostudományi
Karral semközalkalmazotti, sem más jogviszonyt, anyagi juttatással nem jár.
(4) A cím adományozására javaslatot tehet a Kar Dékánja, Dékánhelyettese, az egyes
tanszékekvezetői.
(5) A cím átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
4.§ A Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója
(1)Az elismerés az SZTE FOK-kal közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonybanálló oktatói munkakörben foglalkoztatott olyan kollegának adományozható, aki
legalább 7évekiemelkedő, színvonalas, az SZTE FOK rangját is növelő oktatói tevékenységet
folytat.
(2) A FOK Kiváló Oktatója címet tanévente legfeljebb 2 fő kaphatja.
(3) Az elismerés oklevélből vagy plakettből áll, és 100.000 Ft összegű pénzjutalommal jár.
Apénzjutalom a Kar anyagi helyzetének függvénye, mely vonatkozásban a pénzjutalom
forrása melletta Kari Tanács állásfoglalása az irányadó.
(4) Az elismerés adományozására vonatkozó javaslattételre jogosult a kar hallgatóinak
véleményétfigyelembe véve a Kari Hallgatói Önkormányzat, valamint a Kar Dékánja.
5.§ Dékáni elismerő oklevél
(1)Elismerésben részesülhet a karon, vagy annak jogelőd intézményénél évek óta a
Karmegelégedésére, kimagasló szolgálatot teljesítő - oktatók, szakorvosjelöltek és kutatók
kivételével -közalkalmazott.
(2) Javaslattételre a szervezeti egységek vezetői, illetve a Kar Dékánja jogosult.
(3) Évente legfeljebb 2 fő részére adományozható az elismerés.
(4) Az elismerés oklevéllelés 100.000 Ft összegű pénzjutalommal jár.
(5) Az elismerés legkorábban a FOK-on, illetve annak jogelőd intézményénél töltött
7évesközalkalmazotti jogviszony fennállása után adományozható egy személynek korlátlan
alkalommal,azzal, hogy az elismerések adományozása között legalább 5 évnek el kell telnie.
(6) Az elismerés átadására a Kari Tanács ülésén kerül sor.
6.§ Fogorvostudományi Kar Alma Mater Nagyköveti cím
(1) Az SZTE FOK az egyetemi Alma Mater egyik missziós célkitűzéséhez kapcsolódvaSZTE
FOK Alma Mater Nagykövet (már végzettek, egyetemmel kapcsolatban állt, vagy álló
személyek) címet alapítja.
(2) SZTE FOK AlumniAmbassadorrá válhat az a nemzetközi szakmai elismertséggel
bírószemély, aki a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán, illetve annak
jogelőd intézményeiben végzett, kutatott, oktatott, illetve aki nemzetközi szakmai

támogatásával, így különösen konferencia előadásokkal, ösztöndíjakkal, kutatási
megbízásokkal tevékenyen hozzájárul/hozzájárult a Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar hírnevének növeléséhez, az SZTE nemzetköziesítéséhez.
(3) Az SZTE FOK Alumni Ambassador feladata a Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar kommunikációs és információs hálózata kiépítésében való részvétel
mind az országhatárokon belül, mind kívül, az SZTE FOK nemzetközisítésének támogatása, a
Kar alaptevékenységéhez tartozó céljai elérése érdekében segítségnyújtás a Kar külföldi
népszerűsítésében, az SZTE FOK külföldi alumnusai felé megvalósuló kommunikáció,
információszolgáltatás támogatása.
(4) Az ambassador együttműködik az SZTE nemzetközi ügyekért felelős vezetőjével, illetve
az SZTE Alma Materrel.
(5) Javaslattételre a szervezeti egységek vezetői jogosultak.
(6) A cím átadására Kari ünnepség keretében kerül sor, amely díszoklevéllel vagy plakettel
jár.
7.§ A Fogorvostudományi Kar kiváló szakorvosjelöltje
(1)A Kar folyamatosan kiemelkedő szakorvosjelölti munkát végző azon kollegái
részesülhetnek azelismerésben, akik hozzáállása, szakmaisága, szorgalma, hivatástudata a Kar
megítélését pozitívanbefolyásolni képes.
(2) Javaslattételre jogosult a Kar Dékánja, a szakorvosok feletti közvetlen munkáltatói
jogkörtgyakorló.
(3) Az elismerés oklevéllel és pénzjutalommal jár, mely pénzjutalom a Kar anyagi
helyzeténekfüggvénye. A pénzjutalom forrása, illetve mértéke tekintetében a Kari Tanács
döntése az irányadó.
(4) Az elismerésben évente legfeljebb két fő részesülhet azzal, hogy ugyanazon személy
részére többalkalommal is átadásra kerülhet az elismerés.
(5) Az elismerés átadására a Kari Tanács ülésén kerül sor.
8.§ A Fogorvostudományi Kar tiszteletbeli polgára
(1)Elismerésben részesülhet
- a FOK-kal közalkalmazotti jogviszonyban nem álló belföldi, illetve külföldi személy,
akitevékenységével, a FOK-nak nyújtott szakmai, anyagi, erkölcsi támogatásával hozzájárult
aFOK fejlődéséhez
- a Fogorvostudományi Karon, illetve jogelőd intézményében végzettként a FOK
hírnevéterősíti,
- az intézményi oktató, kutató, tudományos munkához, a szükséges tárgyi, és anyagi
feltételekjavításához tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárultak
- a FOK-kal közalkalmazotti jogviszonyban nem álló olyan személyek, akik a kar
fejlődéséheznélkülözhetetlen és stratégiai jelentőségű segítséget nyújtottak.
(2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.
(3) A díj oklevélből vagy plakettből áll.
(4) A díj adományozására vonatkozó javaslattételre jogosult a Kar Dékánja, Dékánhelyettese,
az egyestanszékek vezetői.
(5) A díj átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
9.§ A Fogorvostudományi Kar tiszteletbeli előadója
(1)Az elismerés a Fogorvostudományi Karral hosszabb ideje folyamatos szakmai, kutatási,
oktatásikapcsolatot ápoló azon kollegáknak adományozható, akik a Fogorvostudományi
Karonközalkalmazotti jogviszonnyal nem rendelkeznek.

(2) Az elismerés adományozására a Kari Tanács döntésének megfelelő határozott
időtartamra,legfeljebb öt éves időtartamra kerülhet sor. Az elismerés nem keletkeztet a
Fogorvostudományi
Karral sem közalkalmazotti, sem más jogviszonyt, anyagi juttatással nem jár. Ugyanaz a
személykorlátlan alkalommal részesülhet elismerésben.
(3) Az elismerés adományozására irányuló javaslattételre az egyes tanszékek vezetői, illetve a
KarDékánja jogosult.
(4) Az elismerés oklevélből vagy plakettből áll.
(5) Az elismerés átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
10.§ Fogorvostudományi Kar támogatói díja
(1)Elismerésben az a belföldi, külföldi természetes, illetve jogi személy részesülhet,
akiellenszolgáltatás nélküli anyagi támogatásával jelentős mértékben hozzájárult a Kar
oktatási, kutatási,tudományos tevékenységének magas színvonalú ellátásához, ez irányú
tevékenysége feltételeinekmegteremtéséhez, fejlesztéséhez.
(2) Az anyagi támogatáshoz mérten az alábbi elismerések adhatók:
a.) A Fogorvostudományi Kar arany fokozatú támogatója, aki legalább 2.000.000,- Ft összegű
anyagitámogatást nyújtott.
b.) A Fogorvostudományi Kar ezüst fokozatú támogatója, aki legalább 1.000.000,- Ft összegű
anyagitámogatást nyújtott.
c.) A Fogorvostudományi Kar bronz fokozatú támogatója, aki legalább 500.000,- Ft összegű
anyagitámogatást nyújtott.
(3) Az elismerésre a Kar Dékánja, Dékánhelyettese tehet javaslatot.
(4) Az elismerés oklevélből vagy plakettből áll.
(5) Az elismerés átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
11.§ SZTE Fogorvostudományi Kari Sajtódíj
(1) A díjban a sajtó azon képviselője részesülhet, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kar
oktatási,tudományos, szakmai tevékenységének objektív bemutatása, népszerűsítése
érdekében.
(2) A díj adományozását a Kar Dékánja, a Dékáni Hivatal vezetője, valamint a további
szervezetiegységek vezetői kezdeményezhetik.
(3) Az elismerésben évente 1 fő részesülhet.
(4) A díjban részesülő oklevelet kap, melynek átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
12.§ A Fogorvostudományi Kar kiváló hallgatója
(1)A Kar azon, Discipuli pro Universitate Díjra vonatkozó kari felterjesztésben nem
szereplővégzőshallgatója kaphatja, aki példamutató tanulmányi eredménye mellett folyamatos
közéleti, közösségimunkát végzett.
(2) Az elismerést tanévente legfeljebb 2 fő hallgató kaphatja.
(3) Az elismerés adományozására a Kar Dékánja, a tanszékvezetők, valamint a Kar
HallgatóiÖnkormányzata tehet javaslatot. Az előterjesztéskor ismertetni kell a Kar
HallgatóiÖnkormányzatának előzetes állásfoglalását.
(4) Az elismerést magában foglaló oklevél átadására Kari ünnepség keretében kerül sor. Az
elismeréstaz SZTE FOK Dékánja adja át.
13.§ A Fogorvostudományi Kar kiváló TDK hallgatója
(1)A Kar azon tudományos diákköri tevékenységet folytatott, kari TDK-n, illetve OTDK-n
részt vetthallgatói részesülhetnek, akik kutatási, tudományos tevékenységükkel kiemelkednek
hallgató társaikközül.

(2) Az elismerés adományozására a Kar Dékánja, illetve Kar TDK vezetője tehet javaslatot.
(3) Az elismerés oklevélből és pénzjutalomból.
(4) Az elismerés átadására Kari ünnepség keretében kerül sor.
14.§ Tanulmányi emléklap
(1)Az SZTE FOK Dékánja által adományozható kitüntetés, mely a két szemeszteren
keresztülkimagasló tanulmányi eredményt felmutató hallgatóknak adományozható.
(2) Tanulmányi emléklap elismerésben tanévente2 fő részesülhet. Kiosztására az érintett
tanévetkövető tanév első Kari Tanács ülésén kerül sor. Az elismerést az SZTE FOK Dékánja
adja át.
II. A kitüntetések előterjesztésére, adományozására vonatkozó eljárási szabályok
1.§ (1) A kitüntetések, címek, elismerések odaítélésére irányuló, részletes indokolással
ellátottjavaslatokat minden év március 31. napjáig írásban az SZTE FOK Dékánjának
címezve, az SZTE FOKDékáni Hivatalába kell megküldeni.
(2) Az SZTE FOK Dékánja valamennyi kitüntetés kapcsán önálló javaslattételi joggal
rendelkezik.
(3) Kitüntetési javaslatot jelen szabályzatban javaslattételre felruházott személyek
jogosultakfelterjeszteni. A javaslatnak tartalmaznia kell annak rövid, szüksége esetén
mellékletekkel isalátámasztott igazolását. Csak a hiánytalanul kitöltött, szükség esetén
mellékletekkel ellátott,felterjesztő által aláírt kitüntetési javaslat minősül érvényes
javaslatnak.
(4) A kitüntetési javaslaton – szükség esetén – fel kell tüntetni a véleményezési joggal
felruházottszemélyek, vagy testületek állásfoglalását is. A testületi állásfoglalás esetén a
szavazati aránytmegjelölni, a szavazásról szóló jegyzőkönyvet és jelenléti ívet másolati
példányban csatolni kell.
(5) Amennyiben ugyanazon kitüntetésre a javaslattevő több személyt terjeszt fel, úgy köteles
ajavaslat előterjesztője a javasolt sorrendet is meghatározni.
(6) A határidőre szabályszerűen és hiánytalanul beérkezett javaslatokat az SZTE FOK
Dékánja, illetveDékánhelyettese terjeszti a Kari Tanács elé.
(7) A kitüntetési javaslatról a Kari Tanács nyílt szavazással, egyszerű többséggel
dönt.Szavazategyenlőség esetén a Dékán szavazata dönt.
(8) A Hallgatói Önkormányzat véleményezési jogát a Kari Tanácsi tagsága által gyakorolja.
2.§ (1) Nem részesülhet kitüntetésben a jogerős fegyelmi határozat, illetve jogerős büntető
ítélethatálya alatt álló személy.
(2) Jelen szabályzatban megjelölt kitüntetés visszavonható attól, aki arra érdemtelenné vált.
Avisszavonásra irányuló javaslat előterjesztője a kitüntetésre javaslatot tevő, akinek
előterjesztését –szükség esetén okiratokkal alátámasztottan – megfelelően indokolnia kell.
Érdemtelenségkérdésében a Kari Tanács dönt akként, ahogy az adományozás kérdésében
döntött.
3.§ (1) Kitüntetés – jelen szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában - ugyanazon
személynek csakegyszer adományozható.
(2) Kitüntetések, elismerések első alkalommal 2011-2012-es tanévben kerülnek átadásra.
4.§ (1) A kitüntetésben részesülők neve a kari kommunikációs és marketing tevékenység
soránmegjelenítésre, így különösen kiadványokban, honlapokon nyilvánosságra hozatalra
kerül. Akitüntetésben részesülők az elismerés elfogadásával hozzájárulásukat adják

képmásuk, nevükfentebb meghatározott körben történő felhasználásához, nyilvánosságra
hozatalához.
(2) Jelen szabályzat által alapított kitüntetések jogosultjainak személyéről, a kitüntetés
idejéről,megnevezéséről az SZTE FOK Dékáni Hivatal külön nyilvántartást vezet.
III. Záró rendelkezések
1.§ (1) Jelen szabályzatot az SZTE FOK Kari Tanácsa 2016. június 9. napján megtartott
ülésénmegtárgyalta, és 18/2016.(2016.06.09.) számú KT határozatával elfogadta.
(2) Az SZTE FOK Kari Tanácsa jelen szabályzat elfogadásával e szabályzat hatályba lépését
megelőzőenáltala kitüntetések adományozása tárgyában meghozott határozatát hatályában
fenntartja.
(3) Jelen szabályzat rendelkezései 2016.06.10. napjától lépnek hatályba.
(4) Jelen szabályzat hatálya a már folyamatban lévő kitüntetésekre is kiterjed.

Szeged, 2016.06.09.

Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga
dékán
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