
A Semmelweis Egyetem 
Ideiglenes Intézményi Tanácsának  
 
 
  
 

73/2000. (IX. 28.) I.I.T. számú  
 

Határozata a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

a Pro Universitate Díj adományozásának rendjérıl 
 
 
 

Az Ideiglenes Intézményi Tanács a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 13. § (2) bekezdés g) 
pontjában megállapított jogkörében, az Egyetem kitüntetési formáiról szóló 42/2000. (V. 23.) 
I. I. T. számú határozat mellékletének 7. pontjában foglaltak alapján az alábbiak szerint 
határozza meg a PRO UNIVERSITATE DÍJ adományozásának rendjét: 
 
 
1. Praembulum 
 
A Semmelweis Egyetem Szenátusa Pro Universitate Díjban kívánja részesíteni azon 
személyeket, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem 
célkitőzéseinek magas szintő megvalósításához. 
 
 
2. A díjazottak köre 
 
 A díjazott lehet az Egyetem bármely oktatója, kutatója, aki az oktatói és kutatói 
követelményrendszerben meghatározottaknak minden területen eleget tett, hozzájárult az 
Egyetem küldetésének magas szintő megvalósításához. Iskolateremtı oktató-
kutatómunkájával, tudományos eredményeivel kivívta a hazai és nemzetközi szakmai körök 
elismerését, megbecsülését.  
 
 
 A díjazott lehet más, az Egyetem érdekében eredményesen tevékenykedı bármely – nem 
oktató, vagy kutató – dolgozó, aki egyéb (pl. adminisztratív, szervezı, gazdasági) területen 
kimagasló felkészültségével és tevékenységével hozzájárult az Egyetem fejlıdéséhez és 
gyarapodásához. Tevékenységével hozzájárult hírnevünk öregbítéséhez, és ezzel az Egyetem 
pozitív megítélését segítette elı.  
 
 
 A Pro Universitate Díj ezüst fokozatát annak a személynek lehet adományozni, aki 
munkássága során segítette az Egyetem célkitőzéseinek magas szintő megvalósítását, illetve 
hozzájárult az Egyetem fejlıdéséhez és gyarapodásához, de nem az Egyetem 
közalkalmazottja. Az Egyetemért folytatott munkássága nem éri el azt a szintet, ami a „Doctor 
Honoris Causa” címmel történı kitüntetés adományozását indokolná. 
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3. A Pro Universitate Díj adományozásának rendje 
 
 A Pro Universitate Díj évente 6 fı részére adományozható. 
 
3.1.2. Vezetıi javaslatra Pro Universitate Díj adományozható nyugállományba vonulás              

  alkalmából a 6 fıs keretszámon felül. 
 
 A Díjjal 300.000.-Ft, azaz háromszázezer forint összegő pénzjutalom jár. 
 
 A pénzjutalom összege: 
 

- az éves keret terhére adományozott kitüntetés esetében a rektori keretet, 
- a nyugállományba vonulás alkalmából adományozott kitüntetés esetében a 

felterjesztı szervezeti egység gazdálkodási keretét terheli.  
 
 A Díj posztumusz is adományozható (ebben az esetben a díjhoz pénzjutalom nem jár). 
 
 
 A Díj odaítélésekor a Rektor, a karok Dékánjai, illetve a Karokhoz nem tartozó szervezeti 
egységek vezetıi tesznek javaslatot. (Kari javaslat esetében szükséges a Kari Tanács 
véleménye). 
 
 
 A javasolt személyek közül a Rektor elnöklete alatt mőködı bizottság (tagjai a karok 
Dékánjai és a Humánerıforrás-gazdálkodási Igazgató) tesz javaslatot a Szenátusnak, és a 
Szenátus a Díj odaítélésérıl titkos szavazással dönt.  
 
 
 A Pro Universitate Díj ünnepélyes keretek között a tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. 
 
 
4. A Pro Universitate Díj ezüst fokozat eljárási rendje 
 
 A Pro Universitate Díj ezüst fokozatának odaítélése és az átadás idıpontja felıl az                                

  Egyetem Rektora egy személyben dönt. A kitüntetés odaítélésére bármely szervezeti                      
  egység javaslattal élhet. 

 
 
4.2.   A Pro Universitate Díj ezüst fokozatához pénzjutalom nem jár. 
 
 
 


