A Kari Diákjóléti Bizottság
Ügyrendjének
3. sz. melléklete

A SZIE YMÉK KDJB
Kari szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjakra vonatkozó
eljárásrendje
a Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendjének 3. sz. melléklete

(1) A kari szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesülhet az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgató, aki a tantervi követelményeken túlmutató, szakmai, tudományos eredményével gyarapítja a Kar jó hírnevét, valamint közéleti tevékenységével hozzájárul annak megfelelő, zavartalan működéséhez.
(2) A kar szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj az EHJTSz alapján a Kar azon hallgatóinak adható, akik a Karon
(2) :
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a) a Karon kiemelkedő TDK tevékenységet,
b) aktív kari hallgatói önkormányzati tevékenységet, kari közéleti tevékenységet végeznek,
c) folyamatos közművelődési, és érdekvédelmi munkát vagy sporttevékenységet végeznek vagy
c)d) diplomamunkát vagy szakdolgozatot készít..
(3) A Tudományos Diákköri ösztöndíjat az a hallgató nyeri el, aki a kari versenyen első,
második. vagy harmadik helyezést ér el. Az ösztöndíj egyösszegű jutalomként kerül
folyósításra a hallgató részére. Az ösztöndíj mértékére a Kari Hallgatói Önkormányzat
(továbbiakban: KHÖK) határozatával javaslatot tesz, amit a Kari Diákjóléti Bizottság
(továbbiakban: KDJB) elutasít, módosít vagy jóváhagy.
(4) Az az aktív, állami (rész)ösztöndíjas, nappali képzésben részt vevő hallgató, aki a
KHÖK tevékenységét segíti, tevékenységenként egyszeri egy összegben folyósított
juttatásban részesül. Az ösztöndíj mértékére a KHÖK határozatával javaslatot tesz, a
KDJB döntésével a javaslatot elutasítja, módosítja vagy jóváhagyja.
(5) Rendszeres közéleti ösztöndíjban az az aktív, állami (rész)ösztöndíjas, nappali képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki a KHÖK tagja, aktív és folyamatos közéleti
tevékenységet végez a KHÖK-ön belül. A hallgató havonta folyósított ösztöndíjban
részesül. Az ösztöndíj mértékére a KHÖK határozatával javaslatot tesz , a KDJB döntésével a javaslatot elutasítja, módosítja vagy jóváhagyja.
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(6) Az a hallgató részesülhet sport tevékenységéért közéleti ösztöndíjban, aki aktív, állami (rész)ösztöndíjas, nappali képzésben vesz részt, továbbá rendelkezik érvényes versenyzői igazolvánnyal és sportorvosi engedéllyel, vagy sportegyesület által kibocsátott
hiteles igazolással, és egy éven belüli, kiemelkedő sporteredménnyel. A pályázatot a
KHÖK írja ki a tavaszi szorgalmi időszak 4. hetében. A pályázatokat az 5. hét végéig
kell beküldeni kizárólag e-mailben. A pályázati felhívás kihirdetését, a pá-lyázatok beszedését, azoknak elbírálását és megállapítását a KHÖK végzi el a 7. hét végéig. Az
ösztöndíj mértékére a KHÖK határozatával javaslatot tesz, amit a KDJB el-fogad, módosít vagy elutasít.
(7) Az a hallgató részesülhet diplomamunkájáért közéleti ösztöndíjban, aki aktív, állami
(rész)ösztöndíjas, nappali képzésben vesz részt, továbbá a diplomamunkát, vagy a
szakdolgozatot, mint tantárgy először veszi fel. A pályázatot a KHÖK írja ki a szorgalmi időszak 4. hetében. A pályázatokat az 5. hét végéig kell leadni KHÖK irodájában a ki-adott kérvényt kitöltve. A pályázati felhívás kihirdetését, a pályázatok beszedését, azoknak elbírálását és megállapítását a KHÖK végzi el a 7. hét végéig. Az ösztöndíj mértékére a KHÖK határozatával javaslatot tesz, amit a KDJB elfogad, módosít
vagy elutasít.
(8) A kari szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban, egy hallgató egy szemeszterben
több jogcímen több alkalommal, illetve több egymást követő szorgalmi időszakban is
részesülhet.
(9) Az ösztöndíjak nyilvántartását a KHÖK egy gazdasági évben folytatólagosan vezeti. A
KHÖK a KDJB részére átadott előterjesztéseket a hallgató NÉV, NEPTUN KÓD szerinti azonosításában, nyilvántartó táblázatban megjeleníti és minden előterjesztéshez a
KDJB részére megküldi.
Záradékolás
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Jelen mellékletet a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Diákjóléti Bizottsága 2017. február ………… -én megtartott ülésén, …………………….. számú határozatával elfogadta és a Kar Diákjóléti BizottságaKari Tanácsa 2017. március 23-án meghozott 23/2016/2017. sz. KT határozattal jóváhagyta.2019. április 26-án meghozott
…………… számú döntésével elfogadta
A Jelen mellékletet a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Diákjóléti
bizottsága 2018. május …………………. –én megtartott ülésén, ………. számú határozatával módosította, amelyet a Kar Kari Tanácsa 2018. ………………………….. –én meghozott ………………… sz. KT határozattal jóváhagyott..

Dr. Bölcskei Attila
KDJB elnöke
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