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Oldalszám: 2

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tart. Az EHK ülések emlékeztetője az EHK honlapon
olvasható: www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/jegyzokoenyv.php
2. Czirók Emese vázolja a KDJB javaslatát a normatíva keret felosztásáról:
 15.618.500 forintot fordítanánk tanulmányi ösztöndíjra.
 500.000 forintot fordítanánk a Kari BME ösztöndíjra.
 2.928.245 forintot fordítanánk összesen az:
 Kiegészítő tanulmányi jellegű MSc-s ösztöndíjra
 Átlagkorrecióra
 Közösségi ösztöndíjra
 Utazási pályázatra
 Pikkász jutalmazásra
 HK jutalmazásra
Erről a javaslatról a HK szavazott: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (19/2010) elfogadta.
3. Czirók Emese előterjesztette a KDJB javaslatát a tanulmányi ösztöndíj kiosztásáról:
 Az ösztöndíjakat az előre kiírt elvek alapján osztottuk, úgy, hogy az összegek
meghatározásánál törekednénk arra, hogy az egyes homogén hallgatói csoportokban
kiosztott átlagos összegek arányosak legyenek az átlagos ösztöndíjátlagokkal.
 Kiegészítő tanulmányi jellegű MSc-s ösztöndíjra összesen hárman jelentkeztek, s az ő
görgetett tanulmányi átlaguk nagyon közel volt egymáshoz, így mindhármuknak adnánk
ösztöndíjat.
A javaslatot a HK 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (20/2010) elfogadta.
Az ösztöndíjakról Czirók Emese készít egy listát, melyet Domján Dániel feltesz a honlapra, és
Eőry Zoltán ír róla TTK HK Hírt.
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4. Czirók Emese elmondja a KDJB véleményét az 2010 őszi féléves tanulmányi ösztöndíjosztás
elveiről:
 A módosított TJSZ szerint áttérhetünk a korrigált kredit index alapú ösztöndíjosztásra, a
mostani ösztöndíjindex alapú helyett. Ez nem feltétlenül hozna lényeges változást, de
elgondolkodunk rajta, hogy egy év múlva ez alapján értékeljünk. Ebben a tavaszi
félévben még az ösztöndíjindex alapút választanánk, ugyanis ha változtatunk, akkor ezt
a hallgatók körében még az előtt terjeszteni kell, hogy felveszik a tárgyakat, mely
alapján majd az ösztöndíjat kapják.
A következő hónapban kérünk majd egy szűrést a korrigált kredit indexről, és készítünk
egy kimutatást, hogy mi lenne a jelenlegi helyzetben a változás az ösztöndíjakban, ha ez
alapján osztottunk volna.
 Az elsős MSc-s hallgatóknak nem a felvételi pont alapján osztanánk ösztöndíjat, addig,
amíg a felvételi eljárás nem egy objektív, előre meghatározott mérce alapján történik.
 Azok az MSc-s hallgatók, akik 2010. februárjában iratkoztak be a 2009. szeptemberében
kezdett hallgatók homogén hallgatói csoportjába tartoznának.
 Mivel a Fizikus MSc-n kiugróan magas átlagokat értek el két homogén hallgatói
csoportot hoznánk létre a mostani egy helyett:
Alkalmazott Fizika és Nukleáris Technika szakirány
Hagyományos Kutatófizikus szakirány
 A Matematikus illetve Alkalmazott Matematikus MSc-t a kis létszám miatt továbbra sem
tudjuk ketté bontani.
Czirók Emese ezen elvek alapján követező ülésre előterjeszti a 2010/11 őszi félévére a
tanulmányi ösztöndíjosztás elveit.
5. Beszéltünk a WJKSZK jutalmazásáról.
6. A Gépész HK meghívta a TTK HK-t vacsorára, melynek időpontja a jövő hét szerda: 2010.
február 24.

Egyebek:
7. Petényi Franciska kér 3500 forintnyi telefonpénzt, a kollégiumi férőhelyosztás során
keletkezett többlet telefonköltsége miatt. A HK 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással (21/2010)
megítélte Petényi Franciskának a telefonpénzt.
8. Berzlánovich Imre ugyan megígérte, de nem tudta megcsinálni a költségvetés tervezetét,
ugyanis nem kapott meg minden információt a kulturális és sport keretünkről.
9. A matekos és fizikus pólókat Priksz Ildikó és Rácz Tamás intézik, minél hamarabb.
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