A Pécsi Tudományegyetem
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 15. számú melléklete

Az egyetemi ünnepségek és megemlékezések rendjérıl

Pécs 2009.
2009. május 14. napjától hatályos változat

A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti
és Mőködési Szabályzatában foglalt felhatalmazás alapján a Szenátus a következı szabályzatot
alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. § (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Pécsi tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)
valamennyi oktatójára, tudományos kutatójára, más alkalmazottjára, valamint a hallgatókra.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya az Egyetemen tartott ünnepségekre, megemlékezésekre terjed ki.
II. fejezet
Központi ünnepségek
Ünnepség március 15-e alkalmából
2. § (1) Március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja.
(2) Az Egyetem az ünnepet megelızı utolsó munkanapon vagy az ünnepet megelızı csütörtökön
nyilvános ünnepi szenátusi ülés keretében emlékezik meg az évfordulóról.
(3) Március 15-e alkalmából kerül sor:
a) a honoris causa cím,
b) a professor emeritus cím,
c) az egyetemi magántanári cím,
d) címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetem docensi címek, valamint
e) a PhD, DLA diplomák
kiosztására.
(3) A díszdoktori székfoglaló elıadásokra ugyanezen a napon, vagy ezt megelızıen kari szervezésben
kerül sor.
(4) Az Egyetem vezetıi és a hallgatók képviselıi lehetıség szerint részt vesznek a város által
szervezett ünnepségeken (pl. ünnepi beszéd, koszorúzás stb.).
Pécsi Diplomások Napja
3. § (1) A Pécsi Diplomások Napja (PDK Nap) május végén - általában május utolsó szombatján –
vagy június elsı hétvégéjén a pedagógusnapi ünnepséggel együtt kerül megrendezésre.
(2) Az Orvosok Baráti Társasága, valamint a Szekszárdi Fıiskolai Baráti Kör eltérı idıpontban
rendezi meg összejövetelét.
(3) A rendezvény keretében kerül sor:
a) arany, gyémánt, vas, rubin és gránit díszoklevelek adományozására,
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b) évfolyam-találkozókra.
Pedagógus Napi Ünnepség
4. § (1) A Pedagógus nap a PDK Nappal együtt vagy június elsı hetében kerül megrendezésre.
(2) A pedagógusnapon a tanító-oktató nevelımunkában közvetlenül résztvevık ünneplése történik.
(3) A Pedagógus Nap keretében az alábbi elismerések adományozására kerül sor:
a) Felsıoktatásért Emlékplakett,
b) Pedagógusszolgálati Emlékérem,
c) PTE Arany Katedra Díj,
d) Rektori elismerések (Rektori dicséret),
e) Az év legnépszerőbb oktatója (a HÖK szervezésében és kérdıívei alapján),
f) szakszervezeti elismerések.
Tanévnyitó Ünnepség
5. § (1) A Tanévnyitó Ünnepségre mind kari, mind összegyetemi szervezésben sor kerülhet.
(2) A rendezvény keretében kerül átadásra:
a) Pro Universitate Quinqueecclesiensi emlékérem,
b) Pro Universitate Juventutis Díj,
c) Alma Mater Emlékérem,
d) Egyetemi Kultúráért Díj,
e) Egyetemi Sportéletért Díj,
f) PTE címerével ékesített Pecsétgyőrő,
g) PTE Mecenatúra Díj,
h) PTE Excellence Publikációs Díj,
i) PTE Publikációs Díj,
i) az Év Kiemelkedı Szellemi Alkotása Díj.
(3) A rendezvény keretében sor kerülhet:
a) új vezetıi megbízások,
b) egyetemi tanári, fıiskolai tanári kinevezések,
c) köztársasági ösztöndíjasok bejelentésére, valamint
d) kari tanévnyitó esetén egyéb kari díjak átadására.
Ünnepség augusztus 20-a alkalmából
6. § (1) Augusztus 20-a államalapító Szent István ünnepe. Az ünnepség keretében az Egyetem
vezetıje, vagy az általa megbízott személy részt vesz az országos, illetve a városi ünnepségeken.
Ünnepség október 23-a alkalmából
7. § (1) Október 23-a az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.
(2) Az ünnepre az Egyetem és a karok vezetıi, valamint a hallgatók képviselıi koszorút helyeznek el
az Egyetem épületeiben elhelyezett emléktábláknál.
(3) Az Egyetem vezetıi meghívás alapján, lehetıségeik szerint részt vesznek az országos és városi
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A Magyar Tudomány Ünnepe
8. § (1) Minden év novemberének elsı hete a Magyar Tudomány Ünnepe, melynek során ünnepi
szenátusi ülés keretében az alábbi címek és oklevelek adományozására kerül sor:
a) honoris causa cím,
b) professor emeritus cím,
c) egyetemi magántanári cím,
d) címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetem docensi címek,
e) habilitációs oklevelek,
f) PhD, DLA diplomák.
(2) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cím adományozásának hiányában az ünnepi szenátusi
ülésen tudományos-népszerősítı elıadás megtartására kerül sor.
III. fejezet
A központi ünnepségek lebonyolításával kapcsolatos rendelkezések
9. § (1) A 2-8. §-okban meghatározott központi ünnepségek elıkészítése, a meghívók, adományok,
győrők, oklevelek beszerzése, az ünnepségek szervezése és bonyolítása, a PR-tevékenység, a Rektori
Hivatal illetékes szervezeti egységeinek (továbbiakban: szervezı egység) feladata.
(2) A szervezı egység a kitüntetésekrıl, a kitüntetettek személyérıl a rendezvény elıtt legalább 1
hónappal, azaz 20 munkanappal tájékoztatást kér az elıterjesztı szervezeti egységtıl.
IV. fejezet
Záró és hatályba léptetı rendelkezések
10. § A szabályzatban meghatározott ünnepségeken átadásra kerülı kitüntetések, címek tekintetében
az Egyetem doktori szabályzata, foglalkoztatási követelményrendszere, valamint a kitüntetések és
díszoklevelek alapításáról és adományozásáról szóló szabályzat rendelkezései az irányadók.
11. § A karok által szervezett ünnepségek, megemlékezések rendjét az adott kar határozza meg.
12. § A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. Hatályba lépésével a 2000. május 17-én
elfogadott szabályzat hatályát veszti.
Pécs, 2009. május 14.

Dr. Gábriel Róbert
rektor

Záradék:
A szabályzatot a Szenátus 2009. május 14-ei ülésén elfogadta.
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