a Kari Diákjóléti Bizottság
Működési szabályzatának
2. sz. melléklete
"Az értelmi adottságainkért mintegy ezer génpár felelős.
Elképzelhetetlen, hogy a következő évtizedekben ezeket
genetikai módszerekkel befolyásolni lehetne. Sokkal érdemesebb
inkább tanulással kihozni belőlük a maximumot."
(Czeizel Endre)

A SZIE YMÉK KDJB
Tanulmányi ösztöndíj szabályzata
E dokumentum a Kari Diákjóléti Bizottság Működési szabályzatának 2. sz. melléklete


A Szent István Egyetem-Ybl Miklós Építéstudományi Kar Diákjóléti Bizottsága saját Működési
Szabályzata illetve az Egyetemi Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata értelmében a
szemeszterek lezárását követően, legkésőbb a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig dönt
az egyes hallgatók tanulmányi teljesítmény-ösztöndíj összegéről.



Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben,
felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.



Tanulmányi ösztöndíjra külön pályázatot benyújtani nem kell.



A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamra adható.



Minden esetben az utolsó, államilag támogatott félév alapján történik a tanulmányi ösztöndíj
meghatározása, ezért az Egyetemre (nem mesterképzési szakra) beiratkozó hallgató a beiratkozást
követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.



A költségtérítéses képzésből államilag támogatott képzésbe átsorolt hallgató az átsorolással
érintett képzésén, az átsorolást követő első félévben csak tanulmányi alapösztöndíjban
részesülhet. A második államilag támogatott aktív félévében részesülhet tanulmányi
teljesítményösztöndíjban, melynek alapja az előző államilag támogatott félévben elért korrigált
kredit index.



A tanulmányi ösztöndíjat a korrigált kredit index alapján kell meghatározni, amelynek

kiszámítási módja:
, ahol KIkorr két
tizedesre kerekített érték. A teljesített kreditek közé az akkreditálás révén megszerzett kreditek
nem számítanak bele.


Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben
részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet.



A tanulmányi ösztöndíjat szakonként az alábbiak szerint határozzuk meg: minden szak esetén
képezzük a hallgatói normatíva adott szakra jutó keretösszegét, amely az adott szakra járó
hallgatók száma alapján kerül elosztásra és egy félévre érvényes. A számítás során a tavaszi és az
őszi félévre azonos összeget kell elkülöníteni.



Az egyes szakokra jutó keretösszegeket sávosan osztjuk szét a hallgatók között az alábbi eljárás
szerint: a korrigált kredit index alapján csökkenő sorrendbe állítjuk a hallgatókat, majd
csoportokat képezünk belőlük. : a rangsor alsó 50%-ában szereplő hallgatók nem kapnak
ösztöndíjat, a felső 35-50% -ba kerülők csak alapösztöndíjat kapnak. A legfelső 35%-ot tovább
bontjuk és hozzájuk segédpontokat rendelünk:
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Rangsor (%)

Segédpont

30-35

5

25-29
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20-24

20

15-19

30

10-14

40

5-9

50

3-4

65

1-2

80



A fenti táblázatbeli százalékok alapján az egyes kategóriákat így képezzük: a százalék alapján az
adott ranglista helyezések felső egészrészét vesszük. Az ezen hallgatókkal azonos korrigált
kreditindexet elért hallgatókat ugyanezen csoportba soroljuk, s hozzájuk azonos segédpontokat
rendelünk.



A szakhoz tartozó keretösszeg egyrészt tartalmazza a felső 50% alapösztöndíját (mely a
mindenkori hallgatói normatíva 5%-a). Az ezután megmaradó rész a hallgatók segédpontjai
alapján kerül felosztásra, miáltal kiderül egy segédpont értéke és így a sávokhoz tartozó
ösztöndíj összege.



Más egyetemről, illetve Egyetemen belül más karról, vagy szakról az államilag támogatott
képzésre átvett hallgató az első félévben csak tanulmányi alapösztöndíjban részesülhet. Ugyanez
vonatkozik arra a hallgatóra is, aki korábban más egyetemen folytatott tanulmányokat, vagy
bármely okból megszakadt tanulmányait folytatni kívánja.
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