A Z SZTE J UHÁ SZ G Y ULA P EDA G ÓG US KÉPZ Ő K A R ON
A DOM ÁN Y OZ HAT Ó KIT ÜNT ET ÉS EK , KI T ÜNT ET Ő CÍM EK
ÉS A Z A DOM ÁN Y OZÁ S R E N DJ E

( 2018. 03. 01. )

I. Pro Facultate
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a Kar érdekében az oktatás, a kutatás, a kar
fejlesztése, szakmai kapcsolatainak kialakítása és ápolása terén kiemelkedő érdemeket
szereztek.
A kitüntetést évente legfeljebb egy fő kaphatja.
A kitüntetés éremből és díszoklevélből áll.
A kitüntetéssel egyszeri pénzbeni juttatás jár, melynek összege a Kar anyagi helyzetétől
függ, de legalább a mindenkori egyetemi tanári bér egyharmada.
A kitüntetés adományozására az egységvezetők és a Kar vezetősége tehetnek javaslatot.
A kitüntetést – a dékán által felkért bizottság javaslata alapján - a Kari Tanács
adományozza.
A kitüntetés átadására évente egy alkalommal a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül
sor.

II. 1. Pro Educatione
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A kitüntetés célja azon személyek munkájának elismerése, akik a felsőoktatás területén
folyamatosan végzett, bizonyítottan kiemelkedő minőségű, fejlesztő tevékenységet
folytatnak a Karon.
A kitüntetést évente legfeljebb 1 fő kaphatja.
A kitüntetés plakettből és díszoklevélből áll.
A kitüntetéssel egyszeri pénzbeni juttatás jár, melynek összege a Kar anyagi helyzetétől
függ, de legalább a mindenkori egyetemi tanári bér egyötöde.
A kitüntetés adományozására az egységvezetők és a Kar vezetősége tehetnek javaslatot.
A kitüntetést – a dékán által felkért bizottság javaslata alapján – a Kari Tanács
adományozza.
A kitüntetés átadására évente egy alkalommal, a Pedagógusnapi ünnepi Tanácsülésen kerül
sor.

II. 2. Pro Educatione – Életmű-díj
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A kitüntetés célja azon személyek munkájának elismerése, akik a Karon eltöltött, az elmúlt
(legalább) tizenöt évben kiemelkedő mértékben és eredményességgel járultak hozzá a Kar
képzési portfóliójának bővítéséhez, eredményes és elismert új képzéseket indítottak,
magyar felsőoktatásban használatos jegyzeteket, tankönyveket írtak, folyamatosan és
bizonyítottan magas színvonalú munkát végeztek az oktatásfejlesztés terén, új, sikeres
felsőoktatási módszereket próbáltak ki és honosítottak meg a Karon.
A kitüntetést évente legfeljebb 1 fő kaphatja.
A kitüntetés a Szilassi-poliéderből és díszoklevélből áll.
A kitüntetéssel egyszeri pénzbeni juttatás jár, melynek összege a Kar anyagi helyzetétől
függ, de legalább a mindenkori egyetemi tanári bér egynegyede.
A kitüntetés adományozására az egységvezetők és a Kar vezetősége tehetnek javaslatot.
A kitüntetést – a dékán által felkért bizottság javaslata alapján – a Kari Tanács
adományozza.
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(7)

A kitüntetés átadására évente egy alkalommal, a Pedagógusnapi ünnepi Tanácsülésen kerül
sor.

III. Pro Iuventute
(1)

A kitüntetés célja a felsőoktatás területén több éven át végzett, bizonyítottan eredményes
és színvonalas munka, kiemelkedő szakmai közéleti tevékenység, a személyes
példamutatás méltó elismerése.
(2) A kitüntetés fokozatai:
„Pro Iuventute” Elismerő Oklevél,
„Pro Iuventute” Kiváló Dolgozó Oklevél,
„Pro Iuventute” Emlékplakett.
(3) A kitüntetés adományozható a Kar bármely – oktató, pedagógus, nem oktató –
dolgozójának, aki az (1) pontban jelzett jogcímnek megfelel, és
Elismerő Oklevél esetén legalább 3 éves,
Kiváló Dolgozó Oklevél esetén legalább 5 éves,
Emlékplakett esetén legalább 7 éves
munkaviszonnyal rendelkezik a Karon.
(4) A „Pro Iuventute” kitüntetés fokozatai egy személy részére egy alkalommal
adományozhatók. A kitüntetési fokozatok odaítélésének nem feltétele, hogy az
elismerésben részesülő az előző fokozattal - fokozatokkal – is rendelkezzen.
(5) A kitüntetés adományozására a tanszék- ill. egységvezetők tesznek javaslatot a jelölt eddigi
oktatói, pedagógusi vagy (nem oktatói) munkatársi pályafutásának hitelt érdemlően
elemző és értékelő bemutatásával, kikérve a tanszéki, intézeti tanács véleményét is. A
tanszék- és egységvezetők kitüntetését a dékán kezdeményezi.
(6) A kitüntetést – a dékán által felkért bizottság javaslata alapján - a Kari Tanács
adományozza.
(7) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.
(8) A kitüntetéssel járó jutalomösszegek:
Elismerő Oklevél esetén a pótlékalap
100%-a
Kiváló Dolgozó Oklevél esetén a pótlékalap
200%-a
Emlékplakett esetén a pótlékalap
300%-a.
(9) A kitüntetés éves létszámkerete, azzal, hogy indokolt esetben a Kari Tanács határozatával
ettől a korlátozástól eltérhet egy adott kategórián belül:
Elismerő Oklevél
3 oktató, 3 nem oktató
Kiváló Dolgozó Oklevél
2 oktató, 2 nem oktató
Emlékplakett
1 oktató, 1 nem oktató
(10)A kitüntetési javaslatokat véleményező bizottság
a Kitüntetési Bizottság.

IV. Magister Emeritus
(1) A Kari Tanács „Magister Emeritus” címet adományozhat annak a Juhász Gyula
Pedagógusképző Karról nyugállományba vonult oktatónak, aki
– legalább 10 évig dolgozott vezető oktatóként a Karon,
– tudományos fokozattal rendelkezik,
– szakterületén országosan is elismert oktató- és kutató- vagy alkotómunkát végzett,
– kiemelkedő részt vállalt az általa oktatott tantárgyak programjának korszerűsítésében,
fejlesztésében, aktív publikációs, vagy alkotó, vagy előadóművészi tevékenységet
végzett,
– eredményesen segítette a Kar szakmai és közéleti tevékenységét, vezetését, a
testületek munkáját.
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(2) A Magister Emeritus a Kar polgára, következésképpen megilletik mindazon jogok és terhelik
mindazon kötelességek, amelyeket az egyetemi SzMSz az oktatók számára biztosít, illetve
előír.
(3) A Magister Emeritus jogosult különösen:
a) tanszéki felkérésre tantárgyak meghirdetésére és az ehhez szükséges oktatási
feltételek igénybevételére,
b) kutatási témájának, alkotó tevékenységének műveléséhez szükséges kari
infrastruktúra igénybevételére,
c) az alkalmazásától függő, külön megegyezés szerinti anyagi juttatásokra.
(4) A Magister Emeritus – felkérésre – részt vesz a Karon folyó oktatási és tudományos kutatási
vagy alkotó munkában, így különösen
a) a reá bízott tantárgyak oktatásában, konzultációk tartásában, a hallgatók
vizsgáztatásában,
b) a tudományos diákkörben részt vevő, valamint a szakdolgozatot készítő hallgatók
munkájának irányításában,
c) a dékán, illetve a tanszékvezető felkérése alapján a kari közéleti feladatok
ellátásában, bizottságok munkájában.
(5) A „Magister Emeritus” címet évente legfeljebb 3 fő kaphatja, a humán, a reál és a készségi
szakterületről 1-1 fő.
(6) A „Magister Emeritus” címmel egyszeri juttatás jár, melynek mértéke mindenkor a Kar anyagi
helyzetétől függ.
(7) A „Magister Emeritus” címet a Kari Tanács adományozza.
(8) A cím adományozására az illetékes tanszékvezető vagy a dékán tesz javaslatot.
(9) A cím adományozására szóló – részletes indoklást tartalmazó és dokumentáló –
előterjesztést a Tudományos Bizottság véleményezi.
(10)A „Magister Emeritus” címre a nyugdíjas oktatókon kívül azon aktív vezető oktatók is
előterjeszthetők, akik az adott évben nyugdíjba vonulnak. A cím használata csak a nyugdíjba
vonulást követően lehetséges.
(11)A „Magister Emeritus” cím adományozásáról, ennek igazolására a kitüntetett oklevelet és
érmet kap, amelynek átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.

V. Professor Emeritus/Emerita cím adományozásának rendje
kiegészítés az SZTE kitüntetéseiről és kitüntető címeiről szóló szabályzat 20. §-hoz
(1) A címmel járó juttatások, valamint a jogok és kötelezettségek gyakorlásának időtartamára a
felterjesztőnek részletes indoklással ellátott javaslatot kell tennie.
(2) A címmel járó jogok és kötelezettségek gyakorlására a cím odaítélésekor megállapítható
időtartam legfeljebb 5 év, amely legkésőbb 80 éves életkorig hosszabbítható.
(3) A címmel járó juttatások összegéről - amely mindenkor a Kar anyagi helyzetétől függ – a
dékán előterjesztése alapján a Kari Tanács évente dönt.

VI. Honor Pro Meritis
(1) A kitüntetést azok kaphatják, akik a Karon hosszú időn át kiemelkedő oktató-nevelő munkát
végeztek, és a Karról vonultak nyugállományba. Az adományozás további feltétele a 75.
életév betöltése.
(2) A kitüntetés adományozására az intézetvezetők tesznek javaslatot, kikérve a tanszéki tanács
véleményét is.
(3) A kitüntetést – a dékán által felkért bizottság javaslata alapján - a Kari Tanács adományozza.
(4) A kitüntetés oklevélből, emlékplakettből és pénzjutalomból áll. A jutalom összege évente a
Kar anyagi helyzetétől függ.
(5) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.
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VII. Arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevél
(1) A díszoklevél a Kar (vagy jogelődje) azon volt hallgatójának adományozható, aki diplomáját
50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész
életútjával az Egyetem és a Kar hírnevét öregbítette.
(2) A díszoklevelet kérelem alapján a Kari Tanács adományozza.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.
(4) A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

VIII. Nem oktató dolgozók részére adományozható címek
(1) A Kjt. 39.§ (3) szerint a munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő
munkateljesítmény esetén
a) a „B”, „C”, vagy „D” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve
főmunkatársi,
b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak
tanácsosi, illetve főtanácsosi
címet adományozhat.
(2) Az adományozás feltétele
a) a törvényi szabályozáson túlmenően a Karon legalább 10 éves közalkalmazotti
jogviszony (más felsőoktatási intézményből vagy karról áthelyezéssel alkalmazott
nem oktató dolgozók esetében az előző alkalmazás időtartama is beszámítandó);
b) főtanácsosi cím esetén a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakirányú
egyetemi vagy főiskolai végzettség és magasabb vezetői vagy vezetői beosztás,
c) tanácsosi cím esetén a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakirányú egyetemi
vagy főiskolai végzettség, vagy felsőfokú szakképesítés,
d) főmunkatársi cím esetén a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakirányú
középiskolai végzettség és szakmai-döntéselőkészítő (gazdasági, műszaki, igazgatási,
ügyintézői munkaköri) tevékenység,
e) munkatársi cím esetén ügyviteli alkalmazotti vagy szakmunkás munkakör.
(3) A címek adományozására a tanszék- ill. egységvezetők tesznek javaslatot, kikérve a tanszéki
tanács véleményét is.
(4) A felterjesztésekhez – a javaslatokon túlmenően – a javasolt személyek szakmai életrajzát is
csatolni kell.
(5) A címeket az FDSz véleményének figyelembe vételével, a Kari Tanács javaslata alapján a dékán
adományozza.
(6) A címek adományozására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.
(7) A címekkel járó címpótlék mértéke a Kjt. 71. § (2) szerint:
a) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap
100%-a,
b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap
50 %-a,
c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap
75 %-a,
d) munkatársi cím esetén a pótlékalap
25 %-a.
(8) A (2) pont b)-e) alpontjaiban leírt címeket évenként 2-2 fő, összesen 8 fő kaphatja meg.
(9) Amennyiben magasabb vezető vagy vezető beosztású nem oktató dolgozó vezetői és
címpótlékra is jogosult, a Kjt. 71.§ (4) rendelkezése szerint részére csak a vezetői pótlék jár.
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IX. Külső gyakorlati képzőhelyek számára adományozható kitüntetések
IX.1.

A
SZTE
Juhász
Gyula
Pedagógusképző
Oktatója/Szakvezetője/Mentorpedagógusa

Kar

Kiváló

Gyakorlati

(1) A kitüntetés célja a felsőoktatás területén több éven át végzett, bizonyítottan eredményes és
színvonalas szakvezetői, gyakorlatvezetői munka elismerése.
(2) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a Karon folyó valamely szak/ok külső
(köznevelési, vállalati, intézményi, civil szervezeti) gyakorlati képzőhelyén legalább 3 éve
kimagasló gyakorlati oktatói, szakvezetői, vagy mentorpedagógusi tevékenységet végeznek.
(3) A kitüntetés éremből és díszoklevélből áll.
(4) A kitüntetéssel járó jutalomösszeg: a pótlékalap 200 %-a
(5) A kitüntetésre az egységvezetők és a kari vezetőség tehetnek javaslatot.
(6) A kitüntetést – a dékán által felkért bizottság javaslata alapján - a Kari Tanács adományozza.
(7) A kitüntetést évente 3 fő kaphatja
(8) A kitüntetés átadására a diplomaátadó ünnepségen kerül sor, kifejezve, hogy a diploma egyik
fontos értéke a versenyképes gyakorlati tudás.
IX.2. A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kiváló Gyakorlati Képzőhelye/Kiváló Partner
Intézménye
(1) A kitüntetés célja, hogy kifejezze és elismerje, hogy a Karral partnerséget ápoló külső
gyakorlati képzőhelyek is kiemelkedő szerepet játszanak abban, hogy a külső gyakorlati
képzésre megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett kerüljön sor. A külső gyakorlati
képzőhely számára a kitüntetés olyan szakmai elismerést jelent, amely az adott
intézmény/szervezet piaci versenyképességét javítja, és/vagy kedvezőbb szakmai
megítélését eredményezi.
(2) A kitüntetést azok a külső gyakorlati képzőhelyek (vagy tulajdonosai/fenntartói) kaphatják,
amelyek a Karon folyó valamely szak/ok külső (köznevelési, vállalati, intézményi, civil
szervezeti) gyakorlati képzőhelyeként legalább 3 éve kimagasló tevékenységet folytatnak.
(3) A kitüntetés éremből és díszoklevélből áll.
(4) A kitüntetést a kitüntetett intézmény, egyéb szervezet az átadást követően 5 évig viselheti,
és épületének falán, logóján, kiadványaiban eddig az időpontig feltüntetheti.
(5) Ezt követően bármikor ismét kitüntethető az adott intézmény, szervezet.
(6) A kitüntetésre az egységvezetők és a kari vezetőség tehetnek javaslatot.
(7) A kitüntetést évente 3 gyakorlati képzőhely kaphatja.
(8) A kitüntetés átadására a diplomaátadó ünnepségen kerül sor, kifejezve, hogy a diploma
egyik fontos értéke a versenyképes gyakorlati tudás.

X. Hallgatói kitüntetések
Általános rendelkezés:
Pályázók köre:
Az alapképzési és mesterképzési szakon végzős hallgatók mellett a
felsőoktatási/felsőfokú szakképzés és az osztatlan tanárképzés azon hallgatói is
részesülhetnek kitüntetésben, akik anyaintézménye az SZTE JGYPK.
Végzős hallgató:
Az a hallgató, aki záróvizsgára bocsátható és a diplomaszerzés minden feltételének
eleget tett.
Beadási határidő:
A tanév rendjéhez igazodva a kari HÖK tűzi ki.
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Az elnyert címhez adható pénzjutalom:
A tárgyévben az SZTE JGYPK HÖK testülete a pályázati beadási határidőt követő
ülésén dönt az adott gazdasági év körülményeit figyelembe véve arról, hogy az adott
évben adható- e pénzjutalom az elnyert díjak mellé. A pénzjutalom összege egyik díj
esetében sem haladhatja meg az adott évben meghatározott köztársasági ösztöndíj
egy hónapra vonatkozó összegét.
1. A kar kiváló hallgatója
A díj a kiemelkedő tanulmányi eredményt és közéleti tevékenységet elismerő
presztízs díj, amelyet az SZTE JGYPK hallgatói pályázhatnak meg.
Pályázók köre:
BA/BSc, MA/MSc, Osztatlan tanárképzés
A pályázat tartalmi követelményei:
- 1 db hallgatói jogviszony-igazolás
- 1 db pályázati adatlap (az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában)
- az adatlapon feltüntetett tanulmányi, tudományos, szakmai, közéleti
eredményeket igazoló papírok másolatai és/vagy a tanulmányi, tudományos,
szakmai, közéleti tevékenységeket igazoló eredeti papírok 1 példányban, az
igazoló aláírásával és pecséttel ellátva.
- 1 db ajánlás az adott szakot gondozó intézet vezetőjétől
A pályázat formai követelményei:
Pályázni csak az SZTE JGYPK HÖK által előre elkészített adatlappal lehet. Az adatlap
átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában.
Adatlap, vagy az intézetvezetői ajánlás hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, ezáltal a pályázót a bíráló bizottság a pályázati eljárásból kizárja.
A pályázatok elbírálásának alapelve:
A díj célja, hogy a tanulmányi, tudományos, szakmai, közéleti területeken kiemelkedő
hallgatókat elismerésben részesítse a kar.
A bíráló bizottság összetétele:
- A bizottság elnöke az SZTE JGYPK dékánja, vagy az általa megbízott 1 fő kari
oktató, vagy kari dolgozó
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK elnöke, vagy helyette megbízással az SZTE
JGYPK HÖK általános alelnöke
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnöke, vagy az általa megbízott
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 1 fő, aki az SZTE JGYPK Diák Jóléti Bizottság
tagja
Az elbírálás menete:
- A bíráló bizottság első körben a beadott pályázatok formai követelményeit
vizsgálja. Amely pályázat nem felel meg a kiírásban szereplő formai
követelményeknek, azt a bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) tartalmi
vizsgálat nélkül elutasítja.
- A formai követelményeknek megfelelt pályázatokat a bizottság az igazolt
teljesítmények alapján pontozza.
- A részpontozást követően a pontok összeadásra kerülnek. Az első három
legnagyobb pontot elért hallgató kapja meg „A kar kiváló hallgatója” cím arany,
ezüst, illetve bronz fokozatát, valamint az ezekhez járó jutalmat.
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Az igazolt teljesítmények pontozása:
- Tanulmányi eredmény: korrigált kreditindex alapján 0-10 pontig, ez a pontszám
megegyezik a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált kreditindex
átlagával.
- Tudományos tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások
alapján.
- Szakmai tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Közéleti tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Plusz pontok: 0-10 pontig, a bizottság további plusz pontokat ítélhet oda a
hallgatónak. (pl.: különféle ösztöndíjak elnyerése esetén: Sófi, Szent-Györgyi,
stb.)
- Maximum elérhető pont: 50
Teljesítmény kategóriák:
- Tanulmányi eredmény: a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált
kreditindex átlaga.
- Tudományos tevékenység: a hallgató szakjához kötődő tudományos
konferenciákon való részvétel, azokon elért eredmény. (pl.: TDK, OTDK)
- Szakmai tevékenység: a tanulmányokon felül, a tudományos tevékenységen
túlmenően végzett, a szakhoz kötődő szakmai tevékenység.
- Közéleti tevékenység: a hallgató által a tanulmányai mellett végzett tevékenység,
amelyet hallgatótársaiért, vagy a hallgató környezetében élőkért végez. (pl.:
hallgatói érdekképviselet bármilyen formája, a hallgatói életben, és/vagy a civil
szférában végzett tevékenység, stb.)
Díjazottak száma:
3 fő díjazott, arany, ezüst, bronz fokozat
A díj kiosztásának időpontja:
SZTE JGYPK Diplomaátadó ünnepség
Díjazás:
 hely: 1 db aranyozott bronz érme + oklevél
 hely: 1db ezüstözött bronz érme + oklevél
 hely: 1 db bronz érme + oklevél

2. A szak kiváló hallgatója
A díj célja, hogy szakonként, 1 fő kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató
elismerésben részesüljön.
Pályázók köre:
BA/BSc, MA/MSc
A pályázat tartalmi követelményei:
- 1 db hallgatói jogviszony-igazolás
- 1 db pályázati adatlap (az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában)
- az adatlapon feltüntetett tanulmányi, tudományos, szakmai, közéleti
eredményeket igazoló papírok másolatai és/vagy a tanulmányi, tudományos,
szakmai, közéleti tevékenységeket igazoló eredeti papírok 1 példányban, az
igazoló aláírásával és pecséttel ellátva.
- 1 db ajánlás az adott szakot gondozó intézet vezetőjétől
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A pályázat formai követelményei:
Pályázni csak az SZTE JGYPK HÖK által előre elkészített adatlappal lehet. Az adatlap
átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában.
Adatlap, vagy az intézetvezetői ajánlás hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, ezáltal a pályázót a bíráló bizottság a pályázati eljárásból kizárja.
A pályázatok elbírálásának alapelve:
A díj célja, hogy a tanulmányi, tudományos, szakmai, közéleti területeken az adott
BA/BSc, MA/MSc szakon kiemelkedő hallgatókat, szakonként 1 fő hallgatót
elismerésben részesítsen a kar.
A bíráló bizottság összetétele:
- A bizottság elnöke az SZTE JGYPK dékánja, vagy az általa megbízott 1 fő kari
oktató, vagy kari dolgozó
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK elnöke, vagy helyette megbízással az SZTE
JGYPK HÖK általános alelnöke
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnöke, vagy az általa megbízott
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 1 fő, aki az SZTE JGYPK Diák Jóléti Bizottság
tagja
Az elbírálás menete:
- A bíráló bizottság első körben a beadott pályázatok formai követelményeit
vizsgálja. Amely pályázat nem felel meg a kiírásban szereplő formai
követelményeknek, azt a bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) tartalmi
vizsgálat nélkül elutasítja.
- A formai követelményeknek megfelelt pályázatokat a bizottság az igazolt
teljesítmények alapján pontozza.
- A részpontozást követően a pontok összeadásra kerülnek. Az adott szakon, a
legnagyobb pontot elért hallgató kapja meg „A szak kiváló hallgatója” címet,
valamint az ehhez járó jutalmat.
Az igazolt teljesítmények pontozása:
- Tanulmányi eredmény: korrigált kreditindex alapján 0-10 pontig, ez a pontszám
megegyezik a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált kreditindex
átlagával.
- Tudományos tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások
alapján.
- Szakmai tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Közéleti tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Plusz pontok: 0-10 pontig, a bizottság további plusz pontokat ítélhet oda a
hallgatónak. (pl.: különféle ösztöndíjak elnyerése esetén: Sófi, Szent-Györgyi,
stb.)
- Maximum elérhető pont: 50
Teljesítmény kategóriák:
- Tanulmányi eredmény: a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált
kreditindex átlaga.
- Tudományos tevékenység: a hallgató szakjához kötődő tudományos
konferenciákon való részvétel, azokon elért eredmény. (pl.: TDK, OTDK)
- Szakmai tevékenység: a tanulmányokon felül, a tudományos tevékenységen
túlmenően végzett, a szakhoz kötődő szakmai tevékenység.
- Közéleti tevékenység: a hallgató által a tanulmányai mellett végzett tevékenység,
amelyet hallgatótársaiért, vagy a hallgató környezetében élőkért végez. (pl.:
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hallgatói érdekképviselet bármilyen formája, a hallgatói életben, és/vagy a civil
szférában végzett tevékenység, stb.)
Díjazottak száma:
Szakonként 1 fő díjazott.
A díj kiosztásának időpontja:
SZTE JGYPK Diplomaátadó ünnepség
Díjazás:
 oklevél
3. A kar kiváló sportoló hallgatója
A díj a kiemelkedő sporttevékenységet elismerő presztízs díj, amelyet a SZTE JGYPK
hallgatói pályázhatnak meg.
Pályázók köre:
BA/BSc, MA/MSc, Osztatlan tanárképzés, Felsőoktatási/felsőfokú szakképzés
A pályázat tartalmi követelményei:
- 1 db hallgatói jogviszony-igazolás
- 1 db pályázati adatlap (az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában)
- az adatlapon feltüntetett tanulmányi és sporteredményeket igazoló oklevelek
másolatai és/vagy a tanulmányi és sporteredményeket igazoló eredeti papírok 1
példányban, az igazoló aláírásával és pecséttel ellátva.
- 1 db ajánlás az adott szakot gondozó intézet vezetőjétől
A pályázat formai követelményei:
Pályázni csak az SZTE JGYPK HÖK által előre elkészített adatlappal lehet. Az adatlap
átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában.
Adatlap, vagy az intézetvezetői ajánlás hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, ezáltal a pályázót a bíráló bizottság a pályázati eljárásból kizárja.
A pályázatok elbírálásának alapelve:
A díj célja, hogy a tanulmányi és sportterületeken kiemelkedő hallgatókat
elismerésben részesítse a kar.
A bíráló bizottság összetétele:
- A bizottság elnöke az SZTE JGYPK dékánja, vagy az általa megbízott 1 fő kari
oktató, vagy kari dolgozó
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK elnöke, vagy helyette megbízással az SZTE
JGYPK HÖK általános alelnöke
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnöke, vagy az általa megbízott
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 1 fő, aki az SZTE JGYPK Diák Jóléti Bizottság
tagja
Az elbírálás menete:
- A bíráló bizottság első körben a beadott pályázatok formai követelményeit
vizsgálja. Amely pályázat nem felel meg a kiírásban szereplő formai
követelményeknek, azt a bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) tartalmi
vizsgálat nélkül elutasítja.
- A formai követelményeknek megfelelt pályázatokat a bizottság az igazolt
teljesítmények alapján pontozza.
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A részpontozást követően a pontok összeadásra kerülnek. Az első három
legnagyobb pontot elért hallgató kapja meg „A kar kiváló hallgatója” cím arany,
ezüst illetve bronz fokozatát, valamint az ezekhez járó jutalmat.

Az igazolt teljesítmények pontozása:
- Tanulmányi eredmény: korrigált kreditindex alapján 0-10 pontig, ez a pontszám
megegyezik a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált kreditindex
átlagával.
- Sporttevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Plusz pontok: 0-10 pontig, a bizottság további plusz pontokat ítélhet oda a
hallgatónak. (pl.: különféle ösztöndíjak, különdíjak, stb. elnyerése esetén)
- Maximum elérhető pont: 30
Teljesítmény kategóriák:
- Tanulmányi eredmény: a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált
kreditindex átlaga.
- Sporttevékenység: a hallgató által a tanulmányai mellett végzett
sporttevékenység, amelyet a hallgató beadott papírokkal igazol.
Díjazottak száma:
1 fő díjazott
A díj kiosztásának időpontja:
SZTE JGYPK Diplomaátadó ünnepség
Díjazás:
 oklevél
4. A kar kiváló művész hallgatója
A díj a kiemelkedő művészeti tevékenységet elismerő presztízs díj, amelyet a SZTE
JGYPK hallgatói pályázhatnak meg.
Pályázók köre:
BA/BSc, MA/MSc, Osztatlan tanárképzés, Felsőoktatási/felsőfokú szakképzés
A pályázat tartalmi követelményei:
- 1 db hallgatói jogviszony-igazolás
- 1 db pályázati adatlap (az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában)
- az adatlapon feltüntetett tanulmányi, tudományos, szakmai, közéleti
eredményeket igazoló papírok másolatai és/vagy a tanulmányi, tudományos,
szakmai, közéleti tevékenységeket igazoló eredeti papírok 1 példányban, az
igazoló aláírásával és pecséttel ellátva.
- 1 db ajánlás az adott szakot gondozó intézet vezetőjétől
A pályázat formai követelményei:
Pályázni csak az SZTE JGYPK HÖK által előre elkészített adatlappal lehet. Az adatlap
átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában.
Adatlap, vagy az intézetvezetői ajánlás hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, ezáltal a pályázót a bíráló bizottság a pályázati eljárásból kizárja.
A pályázatok elbírálásának alapelve:
A díj célja, hogy a tanulmányi és művészeti területeken kiemelkedő hallgatókat
elismerésben részesítse a kar.
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A bíráló bizottság összetétele:
- A bizottság elnöke az SZTE JGYPK dékánja, vagy az általa megbízott 1 fő kari
oktató, vagy kari dolgozó
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK elnöke, vagy helyette megbízással az SZTE
JGYPK HÖK általános alelnöke
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnöke, vagy az általa megbízott
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 1 fő, aki az SZTE JGYPK Diák Jóléti Bizottság
tagja
Az elbírálás menete:
- A bíráló bizottság első körben a beadott pályázatok formai követelményeit
vizsgálja. Amely pályázat nem felel meg a kiírásban szereplő formai
követelményeknek, azt a bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) tartalmi
vizsgálat nélkül elutasítja.
- A formai követelményeknek megfelelt pályázatokat a bizottság az igazolt
teljesítmények alapján pontozza.
- A részpontozást követően a pontok összeadásra kerülnek. Az első három legtöbb
pontot elért hallgató kapja meg „A kar kiváló hallgatója” cím arany, ezüst illetve
bronz fokozatát, valamint az ezekhez járó jutalmat.
Az igazolt teljesítmények pontozása:
- Tanulmányi eredmény: korrigált kreditindex alapján 0-10 pontig, ez a pontszám
megegyezik a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált kreditindex
átlagával.
- Művészeti tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Plusz pontok: 0-10 pontig, a bizottság további plusz pontokat ítélhet oda a
hallgatónak. (pl.: különféle ösztöndíjak, különdíjak, stb. elnyerése esetén)
- Maximum elérhető pont: 30
Teljesítmény kategóriák:
- Tanulmányi eredmény: a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált
kreditindex átlaga.
- Művészeti eredmény: a hallgató által a tanulmányai mellett végzett művészeti
tevékenység, amelyet a hallgató beadott papírokkal igazol.
Díjazottak száma:
1 fő díjazott
A díj kiosztásának időpontja:
SZTE JGYPK Diplomaátadó ünnepség
Díjazás:
 oklevél
5. Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés kiváló hallgatója
A díj célja, hogy az SZTE JGYPK-n (anyaintézmény szerint) felsőfokú szakképzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben végzős hallgatók kiemelkedő szakmai
teljesítményük, valamint tanulmányi eredményük alapján presztízsdíjban
részesülhessenek.
Pályázók köre:
Felsőoktatási/felsőfokú szakképzés
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A pályázat tartalmi követelményei:
- 1 db hallgatói jogviszony-igazolás
- 1 db pályázati adatlap (az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában)
- az adatlapon feltüntetett tanulmányi, szakmai, közéleti eredményeket igazoló
papírok másolatai és/vagy a tanulmányi, szakmai, közéleti tevékenységeket
igazoló eredeti papírok 1 példányban, az igazoló aláírásával és pecséttel ellátva.
- 1 db ajánlás az adott szakot gondozó intézet vezetőjétől
A pályázat formai követelményei:
Pályázni csak az SZTE JGYPK HÖK által előre elkészített adatlappal lehet.
Az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában.
Adatlap, vagy az intézetvezetői ajánlás hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, ezáltal a pályázót a bíráló bizottság a pályázati eljárásból kizárja.
A pályázatok elbírálásának alapelve:
A díj célja, hogy a szakképzési területen kiemelkedő hallgatókat elismerésben
részesítse a kar.
A bíráló bizottság összetétele:
- A bizottság elnöke az SZTE JGYPK dékánja, vagy az általa megbízott 1 fő kari
oktató, vagy kari dolgozó
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK elnöke, vagy helyette megbízással az SZTE
JGYPK HÖK általános alelnöke
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnöke, vagy az általa megbízott
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 1 fő, aki az SZTE JGYPK Diák Jóléti Bizottság
tagja
Az elbírálás menete:
- A bíráló bizottság első körben a beadott pályázatok formai követelményeit
vizsgálja. Amely pályázat nem felel meg a kiírásban szereplő formai
követelményeknek, azt a bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) tartalmi
vizsgálat nélkül elutasítja.
- A formai követelményeknek megfelelt pályázatokat a bizottság az igazolt
teljesítmények alapján pontozza.
- A részpontozást követően a pontok összeadásra kerülnek. Az első három
legnagyobb
pontot
elért
hallgató
kapja
meg
„A
Felsőfokú
szakképzés/felsőoktatási szakképzés kiváló hallgatója” cím 1., 2., illetve 3.
helyezett címet, valamint az ezekhez járó jutalmat.
Az igazolt teljesítmények pontozása:
- Tanulmányi eredmény: korrigált kreditindex alapján 0-20 pontig, ez a pontszám
megegyezik a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált kreditindex
átlagának duplázásával.
- Szakmai tevékenység: 0-20 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Plusz pontok: 0-10 pontig, a bizottság további plusz pontokat ítélhet oda a
hallgatónak. (pl.: közéleti tevékenységért, egyéb kimagasló tevékenységért)
- Maximum elérhető pont: 50
Teljesítmény kategóriák:
- Tanulmányi eredmény: a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált
kreditindex átlaga.
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Szakmai tevékenység: a hallgató által a tanulmányai mellett végzett szakmai
tevékenység, amelyet a hallgató beadott papírokkal igazol.

Díjazottak száma:
3 fő díjazott: első, második és harmadik hely
A díj kiosztásának időpontja:
SZTE JGYPK Diplomaátadó ünnepség
Díjazás:
 hely: 1 db oklevél
 hely: 1 db oklevél
 hely: 1 db oklevél
6. Osztatlan tanárképzés kiváló hallgatója
A díj célja, hogy az SZTE JGYPK-n (anyaintézmény szerint) osztatlan tanárképzésben
végzős hallgatók kiemelkedő szakmai teljesítményük, tanulmányuk, egyéb közéleti,
kulturális vagy sporteredményük alapján presztízsdíjban részesülhessenek.
Pályázók köre:
Az SZTE JGYPK-n (anyaintézmény szerint) osztatlan tanárképzésben végzős hallgatók
pályázhatnak.

A pályázat tartalmi követelményei:
- 1 db hallgatói jogviszony-igazolás
- 1 db pályázati adatlap (az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában)
- az adatlapon feltüntetett tanulmányi, szakmai, közéleti eredményeket igazoló
papírok másolatai és/vagy a tanulmányi, szakmai, közéleti tevékenységeket
igazoló eredeti papírok 1 példányban, az igazoló aláírásával és pecséttel ellátva.
- 1 db ajánlás az adott szakot gondozó intézet vezetőjétől
A pályázat formai követelményei:
Pályázni csak az SZTE JGYPK HÖK által előre elkészített adatlappal lehet.
Az adatlap átvehető az SZTE JGYPK HÖK irodában.
Adatlap, vagy az intézetvezetői ajánlás hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, ezáltal a pályázót a bíráló bizottság a pályázati eljárásból kizárja.
A pályázatok elbírálásának alapelve:
A díj célja, hogy a tanárképzés területén kiemelkedő hallgatókat elismerésben
részesítse a kar.
A bíráló bizottság összetétele:
- A bizottság elnöke az SZTE JGYPK dékánja, vagy az általa megbízott 1 fő kari
oktató, vagy kari dolgozó
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK elnöke, vagy helyette megbízással az SZTE
JGYPK HÖK általános alelnöke
- A bizottság tagja az SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnöke, vagy az általa megbízott
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 1 fő, aki az SZTE JGYPK Diák Jóléti Bizottság
tagja
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Az elbírálás menete:
- A bíráló bizottság első körben a beadott pályázatok formai követelményeit
vizsgálja. Amely pályázat nem felel meg a kiírásban szereplő formai
követelményeknek, azt a bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) tartalmi
vizsgálat nélkül elutasítja.
- A formai követelményeknek megfelelt pályázatokat a bizottság az igazolt
teljesítmények alapján pontozza.
- A részpontozást követően a pontok összeadásra kerülnek. Az első legnagyobb
pontot elért hallgató kapja meg „Az Osztatlan tanárképzés kiváló hallgatója”
címet, valamint az ezekhez járó jutalmat.
Az igazolt teljesítmények pontozása:
- Tanulmányi eredmény: korrigált kreditindex alapján 0-10 pontig, ez a pontszám
megegyezik a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált kreditindex
átlagával.
- Tudományos tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások
alapján.
- Szakmai tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Közéleti tevékenység: 0-10 pontig, a hallgató által beadott igazolások alapján.
- Plusz pontok: 0-10 pontig, a bizottság további plusz pontokat ítélhet oda a
hallgatónak. (pl.: különféle ösztöndíjak elnyerése esetén: Sófi, Szent-Györgyi,
stb.)
- Maximum elérhető pont: 50
Teljesítmény kategóriák:
- Tanulmányi eredmény: a hallgató által a tanulmányai alatt elért korrigált
kreditindex átlaga.
- Tudományos tevékenység: a hallgató szakjához kötődő tudományos
konferenciákon való részvétel, azokon elért eredmény. (pl.: TDK, OTDK)
- Szakmai tevékenység: a tanulmányokon felül, a tudományos tevékenységen
túlmenően végzett, a szakhoz kötődő szakmai tevékenység.
- Közéleti tevékenység: a hallgató által a tanulmányai mellett végzett tevékenység,
amelyet hallgatótársaiért, vagy a hallgató környezetében élőkért végez. (pl.:
hallgatói érdekképviselet bármilyen formája, a hallgatói életben, és/vagy a civil
szférában végzett tevékenység, stb.)
Díjazottak száma:
1 fő
A díj kiosztásának időpontja:
SZTE JGYPK Diplomaátadó ünnepség
Díjazás:
 hely: 1 db oklevél
Jelen Szabályzatot a Kari Tanács a 2016. május 17-én hozott 67/2016. (V.17.) KT számú határozatával
fogadta el, amelyet Kari Tanács a 2018. március 1-jén hozott 46/2018. (III.01.) KT számú
határozatával módosított.

Dr. Döbör András
dékán
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