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KITÜNTETÉSEK 2009. MÁRCIUS 15.-ÉN
A hagyománynak megfelelően a nemzeti ünnepen adták át a Magyar Köztársasági Érdemrend fokozatait. Az ELTE
Informatikai Karról Dr. Varga László és Dr. Kozma László volt a kitüntetettek között.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE KITÜNTETÉS
Dr. Varga Lászlónak, az ELTE Informatikai Kar professor emeritusának a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetést adományozták.
Dr. Varga László professzor emeritus szakmai irányítása mellett indult meg 1972-ben a programozó matematikus
képzés az ELTE-n. Fáradhatatlan munkálkodásának és szakmai hozzáértésének köszönhetően ebből a szakból egy
széles spektrumú informatikai képzési rendszer nőtt ki egyetemünkön. Varga László nagy szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárult a programtervező informatikus alap– és mesterszakok tantervi anyagainak kidolgozásához. Oktatói tevékenysége során nagy gondot fordított a tehetséges hallgatók felkarolására, szakmai fejlődésük biztosítására.. A hazai programozás elméleti iskola egyik nemzetközileg is elismert vezető képviselője. Az
utóbbi időben szűkebb kutatási területe az objektum elvű programozás szempontjából kulcsfontosságú típusfogalom vizsgálata, a programok bonyolultsága és a párhuzamos programok helyessége. Az Akadémiai Kiadónál
megjelent könyvei és egyetemi jegyzetei az oktatásunk nélkülözhetetlen részévé váltak.
Professzor úr évtizedek óta folytat mind pedagógiai mind szakmai szempontból magas színvonalú egyetem oktatói tevékenységet. Az informatikai kutatások egyik kiemelkedő, iskolateremtő egyénisége.
A kitüntetéshez szeretettel gratulálunk.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE KITÜNTETÉS
Dr. Kozma Lászlónak, az ELTE Informatikai Kar dékánjának a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje
kitüntetést adományozták.
Dr. Kozma László dékán, a matematikai tudományok kandidátusa, két évtizede az ELTE vezető oktatója, 19962003 között az Általános Számítástudományi Tanszék és 1997-2001 között az Informatikai Tanszékcsoport vezetője, 2001-2003-ig a Természettudományi Kar dékánhelyettese. 2003 óta az ELTE Informatikai Kar dékánja. Dr.
Kozma László számos hazai és nemzetközi szakmai testület elismert tagja, alapkutatási és kutatás-fejlesztési projektek témavezetője, nemzetközi tudományos konferenciák programbizottságainak tagja.
Dr. Kozma László, az ELTE Informatikai Kar alapító dékánja, akinek szakmai és vezető tevékenysége kimagasló
módon járult hozzá az informatika oktatásának fejlődéséhez az ELTE-n és meghatározó szerepet tölt be az informatikai felsőoktatás területén a magyar felsőoktatásban.
A kitüntetéshez szeretettel gratulálunk.

