
A Semmelweis Egyetem
Szenátusának

61/1994-95. (111.30.)ET. számú, illetve
a Szenátus 11/2007. (1.25.) számú

határozata

a Jendrassik Ernőró1 elnevezett emlékérem és jutalomdíj
adományozásának módosított szabályzatáról

1. Az emlékérem és jutalomdíj célja és alapítása

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tanácsa (a Budapesti Orvostudományi Egyetem
Tanácsának 1964.IX.12-én kelt, 5.586/64. számú alapító oklevele, és a 13/1990-91. (XII.20.) ET
számú módosító határozata alapján) tovább kívánja folytatni a magyar orvostudomány, különösen az
önálló kutatásokon alapuló szaktudomány fejlődésének elősegítése érdekében az emlékéremmel és
jutalomdíjjal (a mindenkori minimálbér hatszorosának ésszerűen felkerekített összegével) történő
kitüntetés gyakorlatát.

A jutalomdíjjal mindenkor az előző öt év alatt megjelent közleményeken alapuló, önálló kutatásokat
tartalmazó, a klinikai orvostudomány bármely ágára kiterjedő, meghatározó részében Egyetemünkön
folytatott munkásság adott kutatási időszakának kimagasló tudományos eredményeit tömör
megfogalmazásban (nem több, mint két gépelt oldal terjedelemben) tézisszerűen bemutató
(könyvekkel, közleményekkel, tanulmánnyal, monográfiával etc. alátámasztott) pályázat szerzőjét
kívánjajutalmazni.

em saját kutatásokon alapuló irodalmi összeállítás vagy külföldi eredményeket átültető (reproduktív
jellegű) kutatómunkajutalmazásra nem tarthat igényt.

Az Egyetemi Tanács az emlékérmet és jutalomdíjat Jendrassik Ernőró7 (1858-1921), Egyetemünk
volt tanáráról, a kiváló bel- és idegorvosról nevezi el.

II. A pályázás módja, a díjra érdemes pályázó kiválasztása

A díj elnyerésére a Semmelweis Egyetem munkatársai pályázhatnak az Egyetem rektora által évenként
kiírt pályázati felhívásra benyújtott, a feltételeknek megfelelő pályamunkájukkal. A pályázat egyéni.
A pályázatnak tartalmaznia kell

ajutalmazni kívánt tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalását,
a tézisek alapját képező közlemények jegyzékét, tudománymetriai adatait és egy-egy
példányát,
többszerzős közlés esetén a társszerzők nyilatkozatát a pályázónak az adott munkában
meghatározó prioritásáról.

A beérkezett pályázatokat az Egyetemi Tudományos Tanács által kiküldött ad hoc bizottság
véleményezi (az ad hoc bizottság összetételében biztosítani kell a kari és szakterületi reprezentációt,
valamint felkérendő a korábban e díjjal jutalmazottak egy képviselője is).

Az ad hoc bizottság javaslata alapján (vita és állásfoglalás után) az Egyetemi Tudományos Tanács tesz
sorrendet tartalmazó, egy személyre szóló előterjesztést a Szenátusnak.

Mind az ad hoc bizottság, mind az Egyetemi Tudományos Tanács

mérlegeli a pályázó Egyetemünkön végzett tudományos tevékenységének színvonalát és
összeveti a hasonló tudományterületen tevékenykedő magyar tudósok hazai működése során
elért tudománymetriai átlagokkal,
tudománymetriai szempontok alapján össze nem hasonlítható, ám egymással versengő
tudományterületek esetében önmagában mérlegeli a munka mind nemzetközi, mind hazai
színvonalát, és javaslatát az adott tématerület belső tudományos értékrendjét figyelembevéve a
különböző szempontrendszerek egyoldalú szélsőségeitől mentesen terjeszti elő.

Az Egyetemi Tudományos Tanács előterjesztését a Szenátus hagyja jóvá.



A Semmelweis Egyetem Tanácsának

1512004. (1.29.) ET. számú, illetve a Szenátus 1112007. (1.25.) számú

határozata

aH uzella Tivadarról elnevezett emlékérem és jutalomdij adományozásának módosított szabályzatáról

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tanácsa 1311990-91. (XI1.20.) ET. számú határozata alapján tovább kívánja folytatni a magyar
orvostudomány, különösen az önálló kutatásokon alapuló szaktudomány fejlődésének elősegítése érdekében az emlékéremmel és
jutalomdíjjal (a mindenkori minimálbér hatszorosának ésszerűen fel kerekített összegével) történö kitüntetés gyakorlatát.

A jutalomdíjjal mindenkor az előző öt év alatt megjelent közleményeken alapuló, önálló kutatásokat tartalmazó, az elméleti
orvostudomány, illetőleg az elméleti orvosbiológia bármely ágára kiterjedő, meghatározó részében Egyetemünkön folytatott munkásság
adott kutatási időszakának kimagasló tudományos eredményeit tömör megfogalmazásban (nem több, mint két gépelt oldal terjedelemben)
tézisszerüen bemutató (könyvekkel, közleményekkel, tanulmánnyal, monográfiával etc. alátámasztott) pályázat szerzőjét
kívánjajutalmazni.

Nem saját kutatásokon alapuló irodalmi összeállítás vagy külfóldi eredményeket átültető (reproduktív jellegű) kutatómunkajutalmazásra
nem tarthat igényt.

Az Egyetemi Tanács az emlékérmet és jutalomdíjat Huzella Tivadarról (1886-1950), Egyetemünk volt tanáráról, a kiváló hisztológusról
nevezi el.

A díj elnyerésére a Semmelweis Egyetem munkatársai pályázhatnak az Egyetem rektora által évenként kiírt pályázati felhívásra benyújtott,
a feltételeknek megfelelő pályamunkájukkal. A pályázat egyéni.

A pályázatnak tartalmaznia kell

ajutalmazni kívánt tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalását,

a tézisek alapját képező közlemények jegyzékét, tudománymetriai adatait és egy-egy példányát,

többszerzős közlés esetén a társszerzök nyilatkozatát a pályázónak az adott munkában meghatározó prioritásáról.

A beérkezett pályázatokat az Egyetemi Tudományos Bizottság által kiküldött ad hoc bizottság véleményezi (az ad hoc bizottság
összetételében biztosítani kell a kari és szakterületi reprezentációt, valamint felkérendö a korábban e díjjal jutalmazottak egy képviselője
is).

Az ad hoc bizottság javaslata alapján (vita és állásfoglalás után) az Egyetemi Tudományos Bizottság tesz sorrendet tartalmazó, egy
személyre szóló előterjesztést az Egyetemi Tanácsnak.

Mind az ad hoc bizottság, mind az Egyetemi Tudományos Bizottság

mérlegeli a pályázó Egyetemünkön végzett tudományos tevékenységének színvonalát és összeveti a hasonló tudományterületen
tevékenykedő magyar tudósok hazai működése során elért tudománymetriai átlago kkal,

tudománymetriai szempontok alapján össze nem hasonlítható, ám egymással versengő tudományterületek esetében önmagában mérlegeli a
munka mind nemzetközi, mind hazai színvonalát, és javaslatát az adott tématerület belső tudományos értékrendjét figyelembevéve a
különböző szempontrendszerek egyoldal ú szélsöségeitől mentesen terjeszti elő.


