SZMSZ. 9, sz. mellCklet

PCcsi Tudomanyegyetem
Pollack Mihaly Muszaki 6s Informatikai Kar
KitiintetCsi Szabalyzata

I. A PMMIK hltal adomhnyozhat6 kitiintetbek:

1 . Pollack Mihaly EmlCkCrem
A PMMK oktat6inak Cs dolgoz6inak az oktat6-nevelo, tudomhnyos-kutat6 Cs kozCleti
tevCkenysCge, valamint ezeknek a munkhknak dologi 6s szervezeti feltktelei hllandd Cs hatkkony
fejlesztCse terCn elCrt kimagasl6 eredmCnyekCrt, tovhbbh rnindazon, a PTE PMMK-n kiviili,
hazai Cs kiilfoldi szemClyeknek, akik a kar fenti tevCkenysCgCben aktivan rCszt vhllalva
kimagasl6 eredmCnyeket Crtek el.
Fokozatai: arany, eziist, bronz.
Jutalomosszege a fokozatok sorrendjkben: 160 e Ft/fo, 120 e Ftlfo, 80 e Ftlfo (csak a kar
munkathrsai szamhra).
~ v e n t eadhat6 a kar oktatbinak, dolgoz6inak a fokozatok sorrendjeben: 1, 2, 3 kitiintetks. A
Pollack Mihhly ErnlCkCrem a kar oktat6inak Cs dolgoz6inak elsosorban nyugdijba vonulhs
alkalmhval adhat6.
A Pollack Mihhly ErnlkkCrem egy adott fokozatht egy szemklynek csak egyszer lehet odaitClni.
Masodik alkalommal adomhnyozott emlkkkrem magasabb fokozatli lehet.
Az odaitClCs tovhbbi feltktele fohllbs6 dolgoz6 esetkben legalhbb 5 Cves kari munkaviszony.
A karon kiviili szemClyeknek CvenkCnt 3 adhat6 (ebb01 1 fo lehet kiilfoldi szemCly), megkotCs
nClkiil.

2. Pollack Mihaly Nivddij
Azok a karral munkaviszonyban vagy 6raad6i megbizhsos jogviszonyban lCvo oktat6k 6s azok a
foallasli nem oktat6 dolgoz6k kaphatjhk, akik egy adott teriileten, eseti jelleggel kiemelkedo
teljesitmenyt nyhjtottak.
Ilyen teriiletek:
3 tanktinyv, jegyzet,

segedlet kCszitCse,
3 kutathsi tevCkenysCg (szakirodalom, lijiths stb.),
3 tudomlnyos eredmkny (publikhci6, maradand6 eloadas, kialliths stb.),
3 az informatika vagy szamithstechnika korszerii alkalmazhsa, terjesztCse,
3 szervezomunka, menedzselb,
3 sport, ill. kulturiilis teljesitmkny.
A Niv6dijat phlyhzni kell. A szemklyeket phlyhzatra felkkmi is lehet. A benyhjtott phlyazatokat
kiilso tagok bevonhshval kialakitott zsiiri birblja el. A phlyhzatok benyhjthsi hathrideje rninden
Cv okt6ber 3 1-e. ~tadhsraCv vCgCn, illetve tudomhnyos rendezvknyek alkalmhval keriil sor.
A dijat - melynek jutalom osszege 100 e Ftlfo - Cvente maximum 3 fo kaphatja.

3. TDK MunkaCrt EmlCkplakett
A kitiintetb olyan szemklynek adomhyozhat6, aki tobb kven keresztul eredmknyes
tevkkenyskget fejtett ki a tudomhnyos dihkkiirok irhyithshban.
A kituntetkst a kar dkkhnja a TDK Tanhcs vClemenykt meghallgatva adombyozza nCvre sz616
oklevClle1 egyiitt.
Javaslattevok: IntCzeti, ill. Tanszkki Tankcsok, a kar Tudomhyos Dihkkori Tanhcsa.
Javaslatok megtktelknek hathrideje rninden kv okt6ber 3 1. napja.
~ t a d h s aaz Cves TDK h&i konferencia zhr6napjhn.
A kitiintetkst - melynek jutalom osszege 50e Ftlfo - Cvente maximum 5 fo kaphatja.

4. Az EV Legjobb Oktatdja - Arany Katedra Dij
A diszoklevCl adomhnyozhat6 a kar fo-, mhsod- 6s mellCkhllhs6, valarnint 6raad6 oktat6i
rQzCre, akik a hallgat6k lelkiismeretes Cs hathos oktathshban-nevelkskbenkiemelkedo munkht
vCgeztek.
A diszoklevelet a Hallgat6i Onkormhnyzat adomhnyozza a Kari Tanhcs vClemCnyhek
meghallgathshval.
~tadhsraa tanCvnyit6 iinnepskgen keriil sor.
A diszoklevelet - melynek osszesitett jutalom osszegkhez a kar kvente 50 e Ft-tal jhrul hozzh - a
Hallgat6i Onkormhnyzat hltal meghathrozott s z h 6 oktat6 kaphatja.
A kitiintetksek odaitClCsekor az Crdem a donto, a gyakorishgot csak mhsodlagosan kell
figyelembe venni. A kitiintetksekre javaslatot tehetnek: szervezeti egysCgek, kari testiiletek Cs
munkabizottsagok.

Az 1-2. s o r s z h a l jelzett kituntetksek odaitClCsCr01 a Kari Tanhcs dont.
A kari kitiintetksek htadhshra a 2. Cs 4. pont kivktelCve1, hltalhban a tanCvnyit6 iinnepskgen,
kivktelesen Pedag6gus napon, ill. nyughllomhnyba vonulhs alkalmhb61 keriil sor.

11. Az Egyetem altal adomanyozott kitiintetCsek
Az adomhnyozhs felteteleit az Egyetem KituntetCsi Szabhlyzata (PTE SZMSZ 16. sz.
melldklete) tartalmazza.
A kitiintetksekre a PMMIK rCszCro1 a dCkhn tesz javaslatot a Kari Tanhcs Qllhsfoglalhsa
alapjhn.
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