A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
PRO FACULTATE PHILOSOPHICA UNIVERSITATIS
QUINQEECCLESIENSIS
és
DÉKÁNI DICSÉRET
kitüntetések adományozásáról szóló
szabályzata
A PTE Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa a PTE SZMSZ 81.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján megalapítja a Pro Facultate Philosophica Universitatis
Quinqueecclesiensis elnevezésű és Dékáni dicséret elnevezésű kitüntetéseket1. A
kitüntetések adományozási rendjének meghatározása érdekében a Bölcsészettudományi Kar
Szervezeti és Működési Szabályzat 19. § (1) h) pontja alapján a Kari Tanács az alábbi
szabályzatot alkotja.
A szabályzat hatálya
1.§2 (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel:
a) közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személyekre.
b) az Egyetemmel jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott
feltételek fennállta esetén.
(2) A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
(3) Az elhunyt személy részére adományozott díj átvételére a hozzátartozó - azaz az
adományozott halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy
örökbefogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona- jogosult, az előbbiekben felsorolt
sorrendben.
Az adományozás rendje
2. § (1) A Pro Facultate Philosophica Universitatis Quinqueecclesiensis kitüntetést a dékán a
Kari Tanács, a tanszékvezetők, a doktori iskolák, illtetve a Kari Hivatal igazgatójának
javaslatára az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek közül annak
adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette a Kar jó hírnevének öregbítését, hazai és
külföldi elismertségét, a Kar részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az
oktatás, a tudományos kutatás, valamint az adminisztráció terén, illetve jelentős szerepet
játszott mindezek fejlesztésében, színvonalának emelésében.
(2) A kitüntetés évente egy-egy alkalommal egy, az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában
meghatározott személyek részére adományozható, melynek átadására a tanévnyitó
ünnepségen kerül sor.
(3) A kitüntetett a mellékelt adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet kap, melynek
fényképét jelen szabályzat melléklete tartalmazza.
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(4) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek a (3) bekezdésben
meghatározottak mellett a mindenkor kötelező minimálbér hatszorosával megegyező összegű
pénzjutalomban részesülnek.
Dékáni dicséret3
3. § (1) A dékán a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára - tartósan kiemelkedő
színvonalú munkavégzés esetén a kiemelkedő teljesítmény elismeréséül - a Kar legfeljebb 2
munkavállalóját dicséretben részesítheti.
(2) A dékáni dicséret átadására évente a nyári diplomaosztó ünnepség keretében kerül sor.
(3) A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap.
Átmeneti, hatályba léptető és értelmező rendelkezések
4. § Jelen szabályzat 1.§-ában meghatározott kitüntetés átadására először 2004
szeptemberében kerül sor.
5. § Jelen szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadás napján lép hatályba.
6. § (1) Jelen szabályzat elfogadását követően a Gazdasági és Személyügyi Osztály
gondoskodik a Kar költségvetésében kitüntetési keret beépítéséről.
(2) A kitüntetési keretet évenkénti tervek alapján az előző évi maradvány figyelembe
vételével évenként újra kell tervezni.
Pécs, 2004. február 18.

Dr. Font Márta
dékán

Záradék:
1. Jelen szabályzat a Kari Tanács 2004. február 18. napján tartott ülésén került
elfogadásra.
2. Jelen szabályzat módosítására a PTE Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanács
2010. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén került sor, ahol a módosítást a
Kari Tanács a 376/2010. (IV.14.) számú határozatával (16 igen szavazat, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett fogadta el.
A módosítások a Kari Tanács által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
3. Jelen szabályzat módosítására a PTE Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanács
2017. május 17-én megtartott ülésén került sor, ahol a módosítást a Kari Tanács
a 34/2017. (V.17.) számú határozatával (19 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett fogadta el.
A módosítások a Kari Tanács által történő elfogadás napján lépnek hatályba.

Dr. Bereczkei Tamás
dékán
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MI A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK
DÉKÁNJA
kedves kötelességünknek teszünk örömmel eleget, amikor kifejezzük óhajunkat,
hogy azok, akik kiemelkedő munkásságukkal Karunk javát szolgálták, méltó
jutalomban és elismerésben részesüljenek.
Ezért … (munkakör)nak,
aki született

…, 19.. (hónap betűvel) ..-én
a

Pro Facultate Philosophica Universitatis Quinqueecclesiensis
kitüntetést adományozzuk.
Jelen diplomának a Bölcsészettudományi Kar pecsétjével megerősített és aláírásunkkal a
mai napon hitelesített példányát a nevezett részére kiállítottuk és átadtuk.
Kelt Pécsett, 20... (hónap betűvel) ..-án
P.H.

Dékán

NOS DECANUS FACULTATIS PHILOSOPHICAE
UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS
Sollemne officium nostrum praestamus, ut qui praeclaris operibus Facultatis Nostrae praefuerunt, legitimum
praemium et laudem consequantur.
…

die … mensis …

Ideo …
anno millesimo nongentesimo …

natum

cum titulo
"Pro Facultate Philosopica Universitatis Quinqueecclesiensis"
decoramus.
Quorum in fidem diploma hoc Facultatis Philosophicae sigillo munitum, subscriptionis nostris roboratum et
a die infrascripto ratum Ei dari curavimus.
Datum in Hungaria Quinqueecclesiarum die
millesimo …

…

mense …

anno bis
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H. t. Decanus Facultatis Philosophicae
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