A Semmelweis Egyetem
Ideiglenes Intézményi Tanácsának

a Semmelweis Ignácról elnevezett emlékérem és jutalomdíj
adományozásának szabályzata
(A 79/2000. (X.26.) I. I. T. számú határozattal kiadott szabályzat 11/2007. (I. 25.)
számú szenátusi határozattal elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt
szövege)

I.

Az emlékérem és jutalomdíj alapítása és célja

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Tanácsa 1959. VI. 10-i ülésén
határozatban mondta ki, hogy a magyar orvostudomány fejlesztése, a
tudományos munkára való serkentés céljából az orvostudomány egy-egy
kimagasló művelőjét - magas szintű tudományos munkássága elismeréseként
- évente jutalmazni kívánja. A Semmelweis Egyetem Szenátusa ezért az
orvostudomány bármely ágának művelésében töretlenül és kimagasló
eredménnyel tevékenykedő személy jutalmazására az Egyetem néhai
tanáráról és névadójáról - Semmelweis Ignácról (1818-1865) - elnevezett
emlékérem és a mindenkori minimálbér tizenhatszorosának ésszerűen
fölkerekített összegű jutalomdíj odaítélésével Semmelweis emlékérmet és
jutalomdíjat alapít.
II.

Az emlékeladás megtartására felkért személy kiválasztása

A jelölés során először a kari Tudományos Bizottságok tesznek indoklással
ellátott javaslatot, melyet az Egyetemi Tudományos Tanács véleményez,
majd terjeszti a Szenátus elé állásfoglalás céljából. A Szenátus döntését titkos
szavazás útján hozza. meg.
A Semmelweis emlékérem és jutalomdíj nemcsak a Semmelweis Egyetem,
hanem az orvostudományt művelő más egyetem, illetve egészségügyi
intézmények munkatársa részére is adományozható.
A javaslattételnél az Egyetemi Tudományos Tanács figyelembe veszi a
jelölt/ék/:
• iskolateremtő tudományos és oktató tevékenységét,

• Egyetemünkön vagy annak érdekében kifejtett, elévülhetetlen érdemeit,
• példamutatását a jövő nemzedék számára.
A Szenátus határozata alapján a Rektor a fenti feltételeknek megfelelő kimagasló tudományos eredményeket elért - személyt ünnepi emlékeladás
megtartására kéri fel. A felkért személy ennek keretében ismerteti élete fő
munkájának vagy általános nagyjelentőségű orvostudományi kutatásának
eredményeit. Az előadás során - a szakmai eredmények ismertetésén túl - a
díjazott megemlékezik az emberiség egyik legnagyobb jótevőjéről, az
áldozatos orvosi hivatás példaképéről, Semmelweis Ignácról, a Semmelweis
Egyetem egykori tanáráról és névadójáról.
III.

A Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj átadása

Az emlékérmet és jutalomdíjat a Rektor évente a Dies Academicus és a
Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódó ünnepi
tudományos ülés keretén belül adja át.
Az ünnepi ülésen - az emlékeladás megkezdése előtt – az Egyetem Rektora
ismerteti a jutalmazott tudományos és közéleti munkásságát.
IV.

Az érem leírása

Az érem bronzból készült, kerek alakú, átmérője cca. 8 cm. Előlapján
Semmelweis Ignác mellképét ábrázolja, Semmelweis Ignác (1818-1865)
felírással. Az emlékérem hátlapjának felirata: a kitüntetett neve és a kitüntetés
éve.
Határidő: folyamatos
Felelős: tudományos rektorhelyettes

