A Művészeti Díj szabályzata

I.

Általános rendelkezések

(1) Az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara – mint jogi személy –
belső kitüntetést alapít. A díj jogelődje illetve korábbi létrehozója az Eszterházy
Károly

Egyetem

Bölcsészettudományi

Kara

volt.

A

kitüntetés

célja

a

művészetközvetítő képzés érdekében több éven-évtizeden át végzett eredményes és
színvonalas oktatói, művészeti, tudományos munka, illetve/emellett kiemelkedő
közéleti tevékenység és személyes példamutatás méltó elismerése.
(2) A kitüntetés odaítéléséről – a művészetközvetítő tanszékek vezetőinek, illetve a kari
kitüntetési bizottságnak a javaslata alapján – a Kari Tanács dönt.
(3) A kitüntetés neve: Művészeti Díj
(4) A kitüntetésből évente egy (rendkívüli esetben kettő) adományozható.
(5) A kitüntetéshez pénzjutalom jár, melynek összege minimum a mindenkori minimálbér
összege.
(6) A kitüntetésekhez járó pénzjutalom anyagi fedezetét az intézmény központi
költségvetéséből biztosítja.
(7) A kitüntetés átadására – amennyiben más rendelkezés nem történik, ami a mindenkori
dékán hatáskörébe tartozik − az év végi kitüntetés-átadó ünnepségen kerül sor.

Az adományozás feltételei

II.

(1) A kitüntetés adományozható az EKE Bölcsészettudományi Kara művészetközvetítő
tanszékei főállású oktatójának, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel, és
legalább egy megbízási ciklusra kiterjedő, illetve ennek megfelelő időtartamú
közalkalmazotti jogviszonnyal (munkaviszonnyal) rendelkezik.
(2) A kitüntetésre kiemelkedő oktatói, tudományos, művészeti és művészetközvetítő
tevékenységért az az oktató terjeszthető fel, aki:
a. oktató- és nevelőmunkáját a hallgatók által is elismert magas színvonalon
végzi;
b. aktívan részt vesz az intézeti, tanszéki feladatok ellátásában;
c. színvonalas oktatómunkája mellett a kar hírnevét öregbítő művészeti és
művészetközvetítő tevékenységet folytat;
d. hazai és külföldi kiállításokon, hangversenyeken szerepel;
e. bekapcsolódik a hazai és nemzetközi tudományos és művészeti közéletbe;
f. segíti a kari köztestületek munkáját;
III.

Eljárási kérdések

(1) A kitüntetésre a művészetközvetítő tanszékek vezetői tehetnek javaslatot.
(2) A kitüntetési javaslatokat a tárgyév október 31-ig kell a dékánhoz eljuttatni.
(3) A javaslatokat a kari Kitüntetési Bizottság véleményezi.
(4) A bizottság összetétele:
Elnöke: a mindenkori dékán
Tagjai:


a kitüntetési bizottság vezetője,



a Kari Tudományos Bizottság vezetője,



a Kari Tanács egy oktató tagja,



a Kari Tanács egy nem oktató tagja,



a Kari Tanács egy hallgató képviselője.

(5) A bizottság javaslatát a Kari Tanács elé terjeszti elfogadásra.

Záradék
(1) A BTK Kari Tanácsa az eredeti alapító (főiskolai) szabályzatot 2014. november 6-ai
ülésén fogadta el.
(2) A Kari Tanács az eredeti alapító szabályzat módosítását illetve kiegészítését 2017.
október 18-i virtuális ülésén fogadta el.
(3) Jelen szabályzat teljes mértékben illeszkedik az EKE intézményi kitüntetési
szabályzatához.

