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Oldalszám: 1

Jegyzőkönyvvezető: Priksz Ildikó

Napirendi pontok:
1. Beszéltünk a Kari BME ösztöndíjról. A szakmai pontoknál elfogadtuk a versenyeket is. Az
elért pontszámokat a levelezőlistákon fogjuk hirdetni. Domján Dániel javasolta, hogy 10
pont felett pénz és szakmai könyv a jutalom, 10 pont alatt szórakoztató könyvek közül lehet
választani. Petényi Franciska beszélt a közösségi ösztöndíjról. A pontozásnál figyelembe
vettük a KB súlyozását. Domján Dániel elkészítette a HK-sok értékelését. Szavazásra
bocsátottuk Hudáky Zsuzsanna kari közösségi ösztöndíjra érkezett pályázatát, mert késve
érkezett és nem felelt meg a formai követelményeknek 0 igen 0 tartózkodás 8 nem mellett
elutasítottuk a pályázatot. Az utazási pályázatról beszélt Petényi Franciska. A KBME és a
közösségi ösztöndíjra kiosztott pénzjutalom lineárisan csökken a pontszámoknak
megfelelően. Az utazási pályázatot a csatolt dokumentumok alapján osztottuk. 8 igen 0 nem
0 tartózkodás mellett elfogadtuk ezeket az elveket. Akik könyvet kapnak, azok
választhatnak, ehhez három könyv címet kell beküldeniük és Petényi Franciska vállalta,
hogy összegyűjti az igényeket és szétosztja a könyveket. A határidő december 5-e.
Beszéltünk a karácsonyi pénzről.
2. Egyebek. Rozgonyi Eszter beszélt a TJSZ módosításokról. Domján Dániel kérte a hallgatói
képviselőket, hogy kedd estig írják le a véleményünket a TJSZ módosításáról. (Petényi
Franciska beszélt a tévedésből történt kifizetésről.) Fábián Gábor készített egy szavazást a
kar kiváló oktatójáról. Domján Dániel beszélt az előtanulmányi rend módosításából adódó
problémákról.
Következő ülés jövő december 8. 19:00-tól.
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