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Szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen
adományozható díjakról

A Szenátus vonatkozó döntései, illetve az egyetemi Charta előírásainak megfelelően a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az egyetem építését és fejlődését szolgáló
kiemelkedő teljesítmények elismeréseként díjakat és címeket ítélhet oda, amelyek adományozásának rendjét az alábbiak szerint szabályozza.

A Sapientia EMTE tiszteletbeli professzora
1. A Sapientia EMTE tiszteletbeli professzora cím adományozható
 olyan hazai vagy külföldi egyetemi oktatóknak, neves kutatóknak, akik az
egyetemet hathatósan támogatták, és akik érdemben hozzájárultak az egyetem
kapcsolatrendszerének építéséhez, oktatási és tudományos tevékenységének
fejlesztéséhez,
 az EMTE olyan, az egyetem jó hírnevének gyarapításához vagy az intézmény
fejlesztéséhez jelentősen hozzájáruló volt oktatóinak vagy nyugdíjkorhatárt
betöltött oktatóinak, akik a professzori címet megérdemlik, de tőlük független
okokból nem kapták meg.
2. A címre a tanszékek tesznek írásbeli ajánlást, a kari tanács jóváhagyása után a
Vezetőtanács javaslatára a Szenátus dönt annak odaítéléséről. A tiszteletbeli professzori
cím a rektor vagy a Vezetőtanács ajánlására is odaítélhető, a Szenátus jóváhagyásával.
Minden évben legfeljebb két díj ítélhető oda, legkésőbb a Szenátus júliusi ülésén.
3. A címet minden évben az Egyetem Napján adják át.
4. A tiszteletbeli professzori címet egyedi tervezésű oklevél tanúsítja, amelyet egy
szimbolikus műtárgy ajándék kísér. A cím odaítéléséről szóló határozatot a Szenátus
elnöke ismerteti. Laudációt az ajánlást tevő tanszék, illetve a rektor vagy annak
megbízottja mondja el az átadási ünnepség keretében. A laudáció szövegét a cím átadása
után közzéteszik az egyetem honlapján.

Bocskai István-díj
1. A Sapientia EMTE Bocskai István-díját olyan személyiségek kaphatják, akik döntő
módon járultak hozzá az egyetem alapításához, illetve fejlesztéséhez.
2. A díj odaítéléséről a Szenátus dönt a Vezetőtanács javaslata alapján, minden évben
legkésőbb a júniusi ülésén, megindokolva a döntést.
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3. Évente legtöbb két díj adományozható. A díjat az Egyetem Napján adják át.
4. A Bocskai István-díj egy bronz Bocskai plakett (Kolozsi Tibor szobrászművész alkotása),
melyet egy egyedi tervezésű oklevél kísér. A díj odaítéléséről szóló határozatot a
Szenátus elnöke vagy az egyetem rektora ismerteti. Laudációt a Szenátus által erre
nevesített személy mondja el az átadási ünnepség keretében. A laudáció szövegét a díj
átadása után közzéteszik az Egyetem honlapján.

A Sapientia EMTE Kiváló Oktatója Díj
1. A Sapientia EMTE Kiváló Oktatója Díj a Sapientia EMTE olyan oktatójának
adományozható, aki kiemelkedő oktatói és tudományos eredményt ért el.
2. A díjra a tanszékek tesznek írásbeli javaslatot, a kari tanács jóváhagyása után a
Vezetőtanács javaslatára a Szenátus dönt annak odaítéléséről. Minden évben
helyszínenként legfeljebb egy díj ítélhető oda.
3. A díj odaítéléséről a Szenátus minden évben legkésőbb júliusban dönt. A díjat minden
évben az Egyetem Napján adják át.
4. Az EMTE kiváló oktatója díj egy bronz kisplasztika (Kolozsi Tibor szobrászművész
alkotása), amelyet egy egyedi tervezésű oklevél kísér. A díj odaítéléséről szóló
határozatot a Szenátus elnöke vagy az egyetem rektora ismerteti. Laudációt a Szenátus
által erre nevesített személy mondja el az átadási ünnepség keretében. A laudáció
szövegét a cím átadása után közzéteszik az Egyetem honlapján.

Doctor Honoris Causa kitüntető cím
1. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az intézményt hathatósan támogató, nagy
horderejű tudományos vagy alkotói tevékenységgel rendelkező bel- és külföldi személyek
kiemelkedő érdemeit a „tiszteletbeli doktor” (Doctor Honoris Causa, Dr. h. c.) cím
adományozásával ismerheti el.
2. A tiszteletbeli doktori címet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusa, a
Vezetőtanács írásban előterjesztett javaslatára adományozza.
3. E cím nem adományozható a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
alkalmazottainak és nyugalmazott oktatóinak.
4. A tiszteletbeli doktori cím olyan magas fokú elismerés, amellyel a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem csak kivételes esetben él. A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Szenátusa évente legfeljebb két személyt tüntethet ki a fenti címmel.
5. A tiszteletbeli doktori cím adományozásának együttes feltételei:
 nemzetközileg is elismert kimagasló tudományos/alkotói munkásság,
 a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel hosszabb időn át meglévő
folyamatos kapcsolat, amely nemzetközileg is elismert közös oktatási és/vagy kutatási
eredményekhez vezetett,
 a cím odaítélése a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jó hírnevét,
megbecsülését, szellemi gyarapodását erősíti.
6. Az 5. cikkben megfogalmazott követelmények együttes teljesítésétől kivételesen,
különösen indokolt egyetemi érdekből el lehet tekinteni, amennyiben a cím odaítélése a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jó hírnevét nagymértékben növeli.
7. A tiszteletbeli doktori cím adományozására a tanszékek is megfogalmazhatnak írásban
indokolt javaslatot. A javaslatot a kari tanácsok jóváhagyását követően lehet a Vezetőtanács
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elé terjeszteni. A kari tanácsok évente legfeljebb egy személyt javasolhatnak a tiszteletbeli
doktori cím adományozására.
8. Az egyedi tervezésű kitüntető oklevelet latin nyelven kell kiállítani. A tiszteletbeli doktori
oklevelet az egyetem rektora, az egyetem főtitkára és az illetékes kar dékánja írja alá.
9. A tiszteletbeli doktorrá avatásra ünnepélyes nyilvános szenátusi ülésen vagy más jelentős
egyetemi rendezvény keretében kerül sor. A cím odaítéléséről szóló határozatot a Szenátus
elnöke ismerteti. A laudációt a javaslatot tevő kar dékánja vagy annak megbízottja terjeszti
elő. A laudáció szövegét közzéteszik az Egyetem honlapján. A cím átadását követően a
kitüntetett személy megtartja székfoglaló előadását.
10. A tiszteletbeli doktori címmel kitüntetett személy a Sapientia EMTE akadémiai
közösségének tagjává válik, az ezzel járó jogok és kötelezettségek birtokosa lesz.

A Sapientia EMTE Kiváló Kutatója Díja
1. A Sapientia EMTE Kiváló Kutatója Díj a Sapientia EMTE olyan oktatójának
adományozható, aki kiemelkedő tudományos eredményt ért el az egyetemen végzett
kutatómunkája során és jelentős hozzájárulása van az Egyetem kutatóbázisainak
kialakításában, fejlesztésében.
2. A Díjra jelölt oktató tudományos eredményeivel jelentősen hozzájárult az egyetem adott
szakjának vagy szakjainak a fejlesztéséhez, az oktatói utánpótlás biztosításához és
tudományos munkája révén növelte az egyetem hazai és nemzetközi hírnevét.
3. A díjra a tanszékek tesznek írásbeli javaslatot, a kari tanács jóváhagyása után a
Vezetőtanács javaslatára a Szenátus dönt annak odaítéléséről. Minden évben karonként
legfeljebb egy díj ítélhető oda.
4. A díj odaítéléséről a Szenátus minden évben legkésőbb júliusban dönt. A díjat minden
évben az Egyetem Napján adják át.
5. Az EMTE kiváló kutatója díj erre a célra tervezett műtárgy, amelyet egy egyedi oklevél
kísér.
6. A díj odaítéléséről szóló határozatot a Szenátus elnöke vagy az egyetem rektora ismerteti.
Laudációt a Szenátus által erre nevesített személy mondja el az átadási ünnepség
keretében. A laudáció szövegét a cím átadása után közzéteszik az Egyetem honlapján.

Teller Ede-emlékérem
1. A Sapientia EMTE Teller Ede-emlékérmét olyan személyiségek kaphatják, akik szakmai
vagy támogatói tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az egyetem fejlődéséhez,
nemzetközi elismertségéhez.
2. A díj odaítéléséről a Szenátus dönt a Vezetőtanács vagy a kari tanácsok javaslata alapján.
3. Minden évben karonként legfeljebb egy díj adományozható. A díjat ünnepélyes
keretekben, lehetőleg az Egyetem Napján adják át.
4. A Teller Ede-emlékérem egy Hunyady László képzőművész által készített kisplasztika,
amelyet egyedi tervezésű oklevél kísér.
5. A díj odaítéléséről szóló határozatot a Szenátus elnöke vagy az egyetem rektora ismerteti.
Laudációt a Szenátus által erre nevesített személy mondja el az átadási ünnepség
keretében. A laudáció szövegét a cím átadása után közzéteszik az Egyetem honlapján.

„Sapientia Maximus” Díj a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos
munkáért
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1. A „Sapientia Maximus” diákkutatói díj egységesen az egész egyetemre vonatkozik. Az
egyetem sokszínűségét figyelembe véve a díj különböző tudományterületeken kerül
kiosztásra a karok sajátosságait figyelembe véve.
2. A megállapított tudományterületeken belül évente legfeljebb egy végzős alapképzéses és
egy végzős mesteris szakos hallgatónak ítélhető oda díj.
3. A díj odaítélése a Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri
Tanácsának (ETDT) döntése alapján történik, a kari ETDT-k javaslatára. A díj
odaítélésének szabályzatát a Szenátus hagyja jóvá.
4. A díj oklevélből és pénzbeli jutalomból áll, amelynek mértékét a szenátus állapítja meg.
5. A díjak átadására minden évben a kari évzáró ünnepségeken kerül sor, az egyetemi vagy
kari Tehetséggondozási Bizottságok képviselői által.

Záró rendelkezések
1. Akadályoztatás vagy a cím/díj post mortem átadása esetén a kitüntetés tulajdonosát más
személy képviselheti.
2. Különösen indokolt esetben a Sapientia EMTE Szenátus visszavonhatja az adományozott
címet vagy díjat attól a személytől, aki méltatlannak bizonyult az elismerésre. A cím/díj
visszavonása a javaslattevő testület vagy személy kezdeményezésére történhet, kizárólag
alapos bizonyítékokat tartalmazó írásbeli indoklás alapján. A döntés meghozatala előtt a
Szenátus elnöke minden esetben értesíti az érintett személyt a javaslatról, akinek a
kézbesítéstől számított egy hónap áll rendelkezésére álláspontja közlésére. A Szenátus a
kitüntetés visszavonásáról szóló végleges döntést a felek által felhozott indokok mérlegelése
nyomán hozhatja meg.
3. A kitüntetett/díjazott személyekről a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
honlapja külön ismertető oldalt tartalmaz kellő információval, fényképekkel,
hivatkozásokkal.
4. A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket a Rektori Hivatal viseli.

Dr. Tonk Márton, egyetemi tanár
A Szenátus elnöke

Ellenjegyzi,
Zsigmond Erika jogtanácsos
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