
A Semmelweis Egyetem Szenátusának 

116/2011. (XI. 24.) számú  

H A T Á R O Z A T A  

a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a 

„Semmelweis Egyetem professzora az Asklepios Campus Hamburg Oktatási Centrumban” 

cím adományozásának vonatkozásában 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 27. § (6) 

bekezdésének b) pontjában, valamint 21. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 

(1) A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. Foglalkoztatási 

Követelményrendszer Rész, II. A Semmelweis Egyetem oktatóinak és kutatóinak, továbbá más 

dolgozóinak jogállásáról, a foglalkoztatási követelményrendszer részletes szabályairól Fejezet, 

VI. Az Egyetem által adományozható munkakörhöz nem kapcsolódó címek alcímének (a 

továbbiakban: alcím) első mondata alatti felsorolás az alábbi 12. ponttal egészül ki: 

 

[A Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi címeket adományozhatja:] 

 

„12. a Semmelweis Egyetem professzora az Asklepios Campus Hamburg Oktatási Centrumban” 

 

(2) Az alcím az alábbi alfejezettel egészül ki: 

 

„A Semmelweis Egyetem professzora az Asklepios Campus Hamburg Oktatási 

Centrumban 

 

Annak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek, aki a székhelyen 

kívüli képzés Asklepios Campus Hamburg telephelyén magas színvonalú oktatói, illetve kutatói 

tevékenységet fejt ki, a Szenátus „a Semmelweis Egyetem professzora az Asklepios Campus 

Hamburg Oktatási Centrumban” címet adományozhat. 

 

A cím adományozásának feltételei: 

a) orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, biológiai vagy vegyészi egyetemi diploma, 

b) szakvizsga megléte, 

c) habilitáció (vagy külföldön szerzett habilitáció Egyetem általi honosítása), 

d) nemzetközi szakirodalomban publikál, szemináriumot, előadást tart a diszciplína teljes 

szélességében, 

e) kiemelkedő tudományos kutatói tevékenysége és tudományos eredményei révén 

széleskörű nemzetközi elismertségre tett szert, 

f) több éves oktatói múlt, melynek során igazolta, hogy oktatásban, kutatásban, 

kutatásszervezésben szerzett tapasztalata alapján alkalmas a hallgatók, a doktori 

képzésben részt vevők, és az oktatásban általa irányítottak tanulmányi és tudományos 

munkájának vezetésére, 
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g) tudományos tevékenységét nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok 

fémjelzik, 

h) oktatói vagy kutatói tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban áll a székhelyen kívüli 

képzés Asklepios Campus Hamburg telephelyén. 

 

A cím adományozására az Általános Orvostudományi Kar dékánja tesz javaslatot a Szenátus 

részére. 

 

A külföldön szerzett habilitációnak a cím adományozásával összefüggő honosítására az Egyetem 

Habilitációs Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a honosítási 

pályázati kérelmet annak mellékleteivel a székhelyen kívüli képzés Asklepios Campus Hamburg 

telephelyén e célra – a dékáni biztosból, a dékáni biztos helyetteséből és a már honosítással 

rendelkezőkből – létrehozott bizottság részére kell benyújtani. A bizottság a honosításra javasolt 

pályázatot az Általános Orvostudományi Kar dékánja részére továbbítja, aki megküldi azt a 

Habilitációs Bizottság részére.  

 

A cím viselője jogosult „a Semmelweis Egyetem professzora az Asklepios Campus Hamburg 

Oktatási Centrumban” cím viselésére. 

 

A címet a Szenátus határozatlan időre adományozza. Megszűnik azonban a cím viselésének joga, 

ha a székhelyen kívüli képzés Asklepios Campus Hamburg telephelyén az oktatói vagy kutatói 

tevékenység végzésére irányuló jogviszony megszűnik. 

 

A Szenátus a címet visszavonhatja, ha arra a cím viselője méltatlanná vált. A visszavonással a 

cím viselésének joga megszűnik. A cím visszavonását az Általános Orvostudományi Kar dékánja 

vagy a rektor terjesztheti a Szenátus elé. 

 

A cím alapján a cím viselője külön juttatásban nem részesül. 

 

A cím viselője részére az Egyetem – a rektor és az Általános Orvostudományi Kar dékánjának 

aláírásával – okiratot állít ki, amely tartalmazza az alábbiakat: 

 a cím viselőjének nevét, 

 a cím megnevezését, 

 a cím adományozásának tényét, 

 a cím adományozásának időpontját, 

 a cím adományozásának alapjául szolgáló tevékenységet, 

 a cím adományozásának időtartamát, 

 a megszűnés feltételeit, valamint 

 a cím viselésére vonatkozó jogosultságot.” 

 

2. § 

 

Jelen módosítás a Semmelweis Egyetem szenátusa által történő elfogadás napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2011. november 24. 

 

Dr. Tulassay Tivadar 

rektor 

s.k. 
 


