I.

Arculati elemek a 30 éves a PTE Egészségtudományi Karon

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara 1989-ben került megalakításra, melyből
fakadóan a 2019/2020-as tanévben ünnepli fennállásának 30. jubileumát.
Összhangban a PTE Arculati Kézikönyvének rendelkezéseivel a PTE Egészségtudományi Kar
a jubileumhoz kötötten az ETK korábbi logóját kiegészítve, másodlagos jubileumi logót
alkalmaz (továbbiakban jubileumi logó) 2019. szeptember 1. és 2020 július 10.-e között.
A jubileumi logó tartalmazza a Pécsi Tudományegyetem és az Egészségtudományi Kar
megnevezését, a PTE logóban használt anjou liliomokat, az alapítás és a jubileumi év évszámát
(1989-2019), a Jubileumi tanév megnevezést, a 30-as számot, valamint közepén az ETK
logóját.
A jubileumi logó magyarul és angolul– színes

II.

A jubileumi logó használatának köre

II.1. Weboldal
A www.etk.pte.hu oldalon a fejlécben kerül elhelyezésre.

A jubileumi logó használata egy színnel (kék), magyarul és angolul

A jubileumi logó elhelyezésre kerül a felvételizőknek készülő oldalon, a kari Facebook oldalon,
valamint a kari Instagram oldalon is.
A jubileumi logót valamennyi, a kar által szervezett konferencia, rendezvény, esemény kapcsán
készülő webfelületen elsősorban a fejlécben vagy a láblécben kell feltüntetni színesben, vagy a
weboldallal harmonizáló színben.
A jubileumi logó elhelyezéséért felelős az adott esemény szervezője, illetve a rendezvényhez
kötött weboldal szerkesztője.
II.2. E-mail aláírás
A kar valamennyi fő- és mellékállású munkatársa e-mail aláírásában a jubileumi logó a jobb
oldalon kerül feltüntetésre kék színben.

A jubileumi logó használata szürkeárnyalatos grafikaként, magyarul és angolul
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A 2019. szeptember 1. és 2020. július 10-e között a kar szervezésében, vagy társszervezésében
megrendezésre kerülő eseményeken a jubileumi logót jól látható helyen fel kell tüntetni.Pl.:
szabadtéri rendezvények esetében molinón, vagy roll up. Beltéri rendezvények esetében roll up,
vagy kivetítőn (projektor), vagy megállító táblán.
A jubileumi logó elhelyezéséért felelős az adott rendezvény felelős vezető szervezője.

A jubileumi logó e-mail aláírásokban történő elhelyezésének határideje valamennyi képzési
hely kollégája vonatkozásában 2019. szeptember 6. Az elhelyezés koordinálásáért kari szinten
az oktatástechnikai koordinátor felel.
II.3. Levélpapír
Belső kommunikációra fekete-fehér nyomatú levélpapír használható, a jubileumi lógó a lap
alsó negyedében kerül elhelyezésre.

II.7. Ajándéktárgyak
A 2019. szeptember 1. és 2020. július 10-e között a kar szervezésében, vagy társszervezésében
megrendezésre kerülő események kapcsán kiadásra kerülő ajándéktárgyakon a jubileumi logót
– lehetőség szerint - fel kell tüntetni. A logó elhelyezése és színe az adott ajándéktárgy
logózható felületéhez és külleméhez alkalmazkodik.

Külső kommunikációban színes nyomat használható. (melléklet szerint)

II.8. Emléklapok, oklevelek, meghívók
A karon kiadott emléklapok és oklevelek (kivéve a képzési portfólióhoz kötött oklevelek) és
meghívók esetében – amennyiben a PTE Arculati Kézikönyve megengedi – el kell helyezni
lehetőség szerint a jubileumi logót.

A szervezeti egységenként elkészített levélpapír mintákat az Oktatásszervezési és Marketing
Osztály word formátumban megküldi valamennyi szervezeti egység részére 2019. augusztus
15-éig. A levélpapír használatát 2019. szeptember 1-jétől valamennyi szervezeti egységnek be
kell vezetnie, melyért felelős az adott szervezeti egység vezetője.

Kérdéses esetben a területért felelős minőségügyi, szervezetfejlesztési dékáni megbízotthoz, a
marketing és szolgáltatási vezetőhöz, valamint a médiafejlesztési koordinátorához lehet
fordulni.

III.

További információ

II.4. Kültéri zászló
Kültéri zászló, krém alapszínnel, középre elhelyezve a színes jubileumi logó. Mérete:
100x200 cm.

Valamennyi képzési hely részére megküldésre kerül 1-1 db kültéri zászló, melyet 2019.
szeptember 1. és 2020. július 10-e között a kar épületein jól látható helyen kell elhelyezni.
II.5. Kiadványok
A 2019. szeptember 1. és 2020. július 10-e között a kar gondozásában kiadott valamennyi
kiadvány (plakát, felvételi tájékoztató, konferencia kötet, stb) esetében a jubileumi logót jól
látható helyen fel kell tüntetni, a kiadvánnyal harmonizáló megjelenésben.
A jubileumi logó elhelyezéséért felelős az adott kiadványért felelős vezető szervezője, illetve a
kiadvány szerkesztője.
II.6. Rendezvények
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