Az SZTE BTK
Kitüntetési szabályzata
I. Rész
Bevezető rendelkezések
1. Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed:
a) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi kari munkavállalóra,
b) az Egyetemről nyugállományba vonult volt kari közalkalmazottakra,
c) a Kar óraadó oktatóira,
d) a Kar hallgatóira,
e) az a)-d) pontok alá nem tartozó, a Kar gyarapodása, fejlődése és népszerűsítése
érdekében tevékenykedő személyekre és szervezetekre.
Az a)-d) pontok szerinti személyek együttesen a Kar polgárai.
2. A Szabályzat a kari szintű kitüntetéseket, kitüntető címeket szabályozza. Az egyes
intézeti/tanszéki kitüntetések, kitüntető címek létrehozásáról, odaítéléséről az érintett
intézet/tanszék dönt.
II. Rész
Egyes kari kitüntetések és kitüntető címek
1. Pro Facultate Philosophiae kitüntető cím
1.1. A Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa Pro Facultate Philosophiae címet adományoz
azon személyek részére, akik a BTK érdekében kifejtett áldozatos tevékenységükkel jelentős
mértékben hozzájárulnak a Kar hazai és nemzetközi elismertségének növekedéséhez, a Kar
fejlesztéséhez és tevékenységükkel kivívták maguknak a Kar polgárainak megbecsülését.
1.2. A címnek négy tagozata van:
1.2.1. oktató-kutató dolgozói,
1.2.2. nem oktató-kutató dolgozói,
1.2.3. a Karral folyamatos kapcsolatot ápoló külföldi- vagy hazai, nem kari oktatói-kutatói,
1.2.4. hallgatói.
1.3. A cím adományozására valamennyi tagozat esetén javaslatot tehet írásbeli indoklással a
Kar bármely polgára. A javaslat bizottság elé terjesztéséről a Dékán dönt.
1.4. A cím adományozására a Pro Facultate Philosophiae díj bizottsága tesz a Kari Tanácsnak
javaslatot. A bizottság tagjai:
- a Kar mindenkori dékánja, aki egyben a bizottság elnöke,
- a Professzorok Tanácsa mindenkori elnöke,
- a Tudományerületi Doktori Tanács elnöke,
- a munkavállalói érdekképviselet kari képviselője.
Hallgatói tagozat adományozása esetén a bizottság kiegészül a kari Hallgatói Önkormányzat
képviselőjével.
1.5. A cím odaítéléséről minden tanévben a Kari Tanács dönt.
1.6. A Pro Facultate Philosophiae cím elnyeréséről a díjazott ezt igazoló díszes oklevelet és
emlékérmet kap. A kitüntetés mellé az II. 1.2.1. és 1.2.2. szerinti tagozat esetén pénzjutalom
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jár, melynek összege a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi
összegének négyszerese.
1.7. A díj átadására kari, vagy egyéb egyetemhez kötődő ünnepi rendezvény keretében
kerülhet sor.
2. A Kar Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím
2.1. A Kar Tiszteletbeli Polgára címet a Kar azoknak ítéli oda, akik ugyan nem kari polgárok,
de tevékenységükkel elősegítették a Kar fejlesztését, jó hírnevének öregbítését, hozzájárultak
a Kar kondícióinak javításához.
2.2. A cím odaítéléséről a Kar szervezeti egységeinek, illetve a Dékán kezdeményezésére, a
Kari Tanács felé történő beszámolási kötelezettség mellett a dékáni vezetés dönt.
2.3. A kitüntető címmel díszoklevél jár, melynek átadására kari, vagy egyéb Egyetemhez
kötődő ünnepi rendezvény keretében kerülhet sor.
3. Dékáni kitüntető oklevél
3.1. A Dékáni kitüntető oklevelet a Kar azoknak a II. 1.2.1 és 1.2.2. pontban megnevezett kari
polgároknak ítéli oda, akik tevékenységükkel elősegítették a Kar működését, fejlesztését, jó
hírnevének öregbítését.
3.2. A cím odaítéléséről a Kar szervezeti egységeinek, illetve a Dékán kezdeményezésére, a
Kari Tanács felé történő beszámolási kötelezettség mellett a dékáni vezetés dönt.
3.3. A kitüntető címmel oklevél jár, melynek átadására kari, vagy egyéb Egyetemhez kötődő
ünnepi rendezvény keretében kerülhet sor. A kitüntetés mellé pénzjutalom is jár, amely nem
haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegét.
4. Dékáni elismerő oklevél
4.1. A Dékáni elismerő oklevelet a Kar azoknak ítéli oda, akik tevékenységükkel elősegítették
a Kar működését, fejlesztését, jó hírnevének öregbítését.
4.2. A cím odaítéléséről a Kar szervezeti egységeinek, illetve a Dékán kezdeményezésére a
dékáni vezetés dönt.
4.3. A kitüntető címmel díszoklevél jár, melynek átadására kari, vagy egyéb Egyetemhez
kötődő ünnepi rendezvény keretében kerülhet sor.
III. Rész
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen Szabályzatot a Kari Tanács 2021. június 24-ei ülésén a 67/2021. sz. határozatával
elfogadta. A Szabályzat a kari honlapon történő közzététel napjával lép hatályba.
Szeged, 2021. 06. 24.
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