Kari Tanácsi Határozat
a kari szintű tiszteletbeli címek és kitüntetések alapításáról és adományozásuk
rendjéről
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi- és Művészeti
Karának Kari Tanácsa a jelen szabályzatban kari tiszteletbeli címeket és kari
kitüntetéseket alapít, és a kari tiszteletbeli címek és kitüntetések adományozásának
intézményi szabályait az alábbiakban határozza meg.
2. A szabályzat célja, hogy meghatározza a kari címek kitüntetések leírását, az
adományozás feltételeit és rendjét.
3. A Kari tanács a következő tiszteletbeli címeket alapítja:
- tiszteletbeli egyetemi tanár cím adományozható annak a más romániai vagy
külföldi felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban álló vagy nyugalmazott egyetemi
oktatónak, aki tudományos, művészeti vagy szervezői munkásságával a Kar
érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki, a Karral kiemelkedő jelentőségű
szakmai kapcsolatot tart fenn, hozzájárul a Kar jó hírnevének hazai és nemzetközi
megismertetéséhez, a Kar társadalmi kapcsolatainak fejlesztéséjez.
- a Kari Tanács tiszteletbeli tagja (Senator Honoris Causa Facultatis) cím
adományozható annak a romániai vagy külföldi, nem felsőoktatási intézményben
dolgozó
személynek,
aki
szervezési,
tudományos
vagy
művészeti
munkásságával, anyagi vagy erkölcsi támogatásával, adományokkal, tárgyi
eszközök átadásával a Kar érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki,
kiemelkedő mértékben segíti a Karon az oktatás, a tudományos kutatás
fejlesztését, színvonalának emelését, a hallgatói életfeltételek javítását.
- jogi személyeknek a Kar Mecénása tiszteletbeli cím adható.
4. Évente legtöbb két tiszteletbeli egyetemi tanári cím és legtöbb két Senator Honoris
Causa Facultatis cím adományozható. A Kar Mecénása tiszteletbeli címre az előbbi
korlátozások nem vonatkoznak.
5. A Kari Tanács a következő érdemérmeket alapítja:
- Balogh Artúr érdemérem, az európai tanulmányok és nemzetközi kapcsolatok
tudományának területén,
- Kertész Mihály érdemérem, a film- és médiatudományok területén,
- Kolosváry Bálint érdemérem, a jogtudományok területén,
- Herman Ottó érdemérem, a környezettudományok területén.
6. Évente
legtöbb
egy-egy
érdemérem
adományozható
a
fent
felsorolt
tudományterületenként, olyan kari oktatóknak, akik konkrét és hathatós tudományos
vagy művészeti teljesítménnyel járultak hozzá a kari tudományos és művészeti élet
fejlődéséhez, az oktatás fejlesztéséhez és a kar tekintélyének növeléséhez. Ugyanaz a
személy érdeméremben, eltérő teljesítményei alapján, többször is részesülhet, de 10
évente legfeljebb egy alkalommal.
7. A fémből készült érdemérem első oldalán annak a személynek a portréja neve,
születési és elhalálozási évszáma található, akiről az érdemérmet elnevezték, illetve az
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érdemérem felirat, a hátlapon pedig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
logója és a Sapientia EMTE felirat.
8. A tiszteletbeli címek vagy kitüntetések adományozásáról a dékán előterjesztésére a
Kari Tanács dönt. A kitüntetés adományozását bármely tanszékvezető vagy
intézetvezető, illetve a hallgatói önkormányzat a dékánhoz intézett beadványban
kezdeményezheti. A dékán kezdeményezés hiányában is tehet előterjesztést.
9. A címek vagy kitüntetések elnyerését a dékán által aláírt oklevél tanúsítja.
10. A tiszteletbeli cím anyagi juttatással nem jár. Az érdemérem kitüntetettje a dékán
javaslatára a Kari Tanács által jóváhagyott jutalomban részesül.
11.
A cím vagy kitüntetés a tanévnyitón, vagy jubileumi alkalmakkor kerül átadásra.
12.
A cím vagy kitüntetés adományozásáról és kitüntetettekről a Kar nyilvántartást
vezet. A nyilvántartásról a kari főtitkár gondoskodik. A kari kitüntetettekről a kar
honlapján külön rovat kerül létrehozásra, ahol szerepel a kitüntetettek fényképe, rövid
életrajza, a kitüntetés alapjául szolgáló érdemek rövid ismertetése és a kitüntetés
időpontja.
13.
A kar adminiszratív személyzetének kiemelkedő szervezési tevékenységéért az
érdeméremmel azonos eljárással díszoklevél adományozható. Az érdemérmek
tekintetében megállapított korlátozásokat és jutalomra vonatkozó előírásokat
megfelelően kell alkalmazni.
14.
A Kari Tanács egyhangú, titkos szavazással a kitüntetettektől a címet vagy
kitüntetéseket visszavonhatja, ha arra méltatlanná válnak. A visszavonást a dékán
kezdeményezi az adományozáshoz hasonló eljárási rend szerint.
15.
A Doctor Honoris Causa cím és a Professor Emeritus/Emerita cím
adományozására az egyetemi szintű szabályozás az irányadó.
16.
E szabályzatot a Kari Tanács 2012. április 26-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.
A jelen Szabályzat a Kari Tanács általi elfogadása napján lép hatályba.

Kolozsvár, 2012. április 26.

Dr. Tonk Márton
dékán
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