Pályázati kiírás 3. kategóriájú Kari BME Ösztöndíjra
1. Pályázati feltételek:
Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon aktív státuszú, nappali alap- és mesterképzéses,
illetve hagyományos ötéves képzésben részt vevő, állami ösztöndíjas vagy államilag támogatott
hallgatói, akik a 2013/14-as tanév tavaszi, valamint a 2014/15-es tanév őszi félévében a Kar közéletében aktívan részt vettek.
2. Pontrendsze r:
A Kar közéletében való részvételre az alábbiak szerint szerezhető pont:
Hallgatói Szavazás

5 pont

Hallgatói Fórum

1 pont

tavaszi félévben OHV kitöltése

2 pont

őszi félévben OHV kitöltése

2 pont

Egyéb, a HK döntése alapján kiemelt
közösségi eseményen való részvétel

legfeljebb 2 pont

Fontos megjegyzések:


A Hallgatói Szavazáson való részvétel szükséges felvétele a pályázat elfogadásának,
enélkül a pályázat automatikusan elutasításra kerül (kivéve BSc gólyák, nem BME TTKról jött MSc gólyák, illetve tavaszi féléven passzív státuszúak, lásd alább).
A Hallgatói Szavazásra akkor lehet pontot kapni, ha a hallgató regisztrál a Szavazás
elektronikus rendszerébe, átveszi a szavazólapot és alá is írja a részvételi ívet. (A
véleményformálás, azaz a kitöltött szavazólap urnába dobása nem feltétel)



A HK fenntartja magának a jogot, hogy bármely kari közösségi eseményt kiemelt
státuszba emeljen, az ezeken való részvételért a fentiek értelmében 2-2 pont jár. Ilyen
esetekben a HK köteles a szóban forgó esemény előtt legalább két héttel hivatalosan
tájékoztatni a hallgatókat a döntésről.



Azok a hallgatók, akik a tavaszi félév során passzív státuszban voltak, automatikusan
megkapják a Hallgatói Szavazásra és a Hallgatói Fórumra kapható pontokat, mivel nekik
nem volt lehetőségük részt venni ezeken.



Azok a 2014/15-es tanév őszén beiratkozott BSc hallgatók (gólyák), akik az őszi félév
során részt vesznek legalább 3, a HK döntése alapján kiemelt közösségi eseményen,
automatikusan kapnak 10 pontot. Háromnál kevesebb programon való részvétel esetén
ebből részpontszám nem kapható!
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Azok a 2014/15-es tanév őszén beiratkozott MSc hallgatók, akik a BSc diplomájukat
nem a BME TTK-n szerezték, automatikusan kapnak 10 pontot, mivel nekik nem volt
lehetőségük részt venni a közéleti programokon.



Az OHV kérdőívekre akkor kapható pont, ha az adott félévben minden kérdőív kitöltésre
került, azaz egyiknek a kitöltését sem utasította el a hallgató.

3. Pályázás menete:
A pályázaton való részvételhez külön dokumentum leadása nem szükséges, a pontot érő közéleti
és közösségi rendezvényeken való részvétel alapján minden hallgató automatikusan megkapja a
pontokat. Amennyiben a pályázat nem kerül elutasításra (lásd Pontrendszer, Hallgatói Szavazás), úgy a hallgató az összpontszámával arányos összegben részesül.

Budapest, 2014. február 18.
Kettinger Ádám Ottó
elnök
TTK HK
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