“PRO FACULTATE SCIENTIAE SANITATIS” KITÜNTETÉS ALAPÍTÁSA A
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KARÁN
1./ A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Tanácsa abból a célból,
hogy a Kar felvirágoztatása érdekében érdemeket szerzett személyek iránti elismerését
és nagyrabecsülését kifejezze “Pro Facultate” kitüntetést alapít.
2./ A “Pro Facultate” kitüntetésben részesülhet, aki tevékenységével, oktató-nevelő,
tudományos-, igazgatási-, szervezési-, gazdasági területeken kiemelkedő érdemeket,
munkásságával a Karnak tekintélyt, jó hírnevet szerzett, a Kar fejlődése,
felvirágoztatása érdekében elévülhetetlen munkásságot fejtett ki, magatartása legyen
példaképül állítható a Kar munkatársai elé.
3./ A Pro Facultate Scientae Sanitatis Kuratóriumához kell benyújtani az írásbeli
javaslatokat. A javaslatok benyújtásának határideje minden év novembere. A
Kuratórium tesz javaslatot a Kar főigazgatója részére a kitüntetendő személyre. A
Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a jelen van. A
Kuratórium tagságát a kitüntetésben részesültek, valamint a Kar emeritus professzorai
alkotják.
4./ A “Pro Facultate” kitüntetés adományozásáról a Kar főigazgatójának előterjesztése
alapján a Kari Tanács dönt. A szavazás a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően történik.
5./ A “Pro Facultate” kitüntetés 135mm átmérőjű, 7mm vastagságú emlékérem, melynek
egyik oldalán a Pécsi Tudományegyetemet 1367-ben alapító Nagy Lajos király portréja,
az Anjou-házra utaló két liliom, az egészségügyi ellátás szimbólumaként Aszklepiosz
botja, az egészségügyi ellátást nyújtó és az iránti igényt szimbolizáló kezek láthatók. Az
érem másik oldalán az Egészségügyi Főiskolai Kar négy megyére kiterjedő működésére
utaló Zala-, Vas-, Somogy- és Baranya megyék címere kerül feltüntetésre. A címerek
alatt “Pro Facultate Scientae Sanitatis” felirat olvasható. Az érem alkotója: Soltra
Elemér művész úr.
6./ A kitüntetés díszdobozban elhelyezve adományozható. A díszdobozban az érem alatt
névjegylemez kerül elhelyezésre. A névjegylemezre rá kell vésetni a kitüntetett nevét és
az adományozás évét.
7./ A kitüntetés adományozásáról anyakönyvet kell vezetni.
8./ A “Pro Facultate” kitüntetés a Főiskolai Napok keretében kerül átadásra. Kivételes
esetben a Kari Tanács más alkalommal is odaítélheti a kitüntetést.
9./ A kitüntetés adományozásával egy időben a kitüntetett díszes kivitelű oklevelet is
kap. Az átadás előtt az általános főigazgató-helyettes méltatja a kitüntetett érdemeit.
Egy személy csak egyszer részesíthető “Pro Facultate” kitüntetésben.
10./ A kitüntetés visszavonható, amennyiben, amennyiben az arra érintett személy
érdemtelenné vált. Visszavonásról a Kari Tanács dönt.

11./ A kitüntetés adományozása esetén a Kari Tanács által jóváhagyott jutalom
fizetendő.
A kitüntetést a PTE EFK 2001. október 7-én alapította, A Kari Tanács 62/2001. (10.07.)
számú határozata alapján.
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