Az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának 5. számú melléklete
A tanulmányi ösztöndíjosztás menete
A Kari Hallgatói Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Kari Hallgatói Tanács
a tanulmányi ösztöndíj osztásának ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:
1.§
Irányelvek
(1) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő
hallgatók részesülhetnek tanulmányi eredményük alapján.
2.§
A Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésének alapja
(1) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a teljesítményindex, az Építőmérnöki Kar
minden hallgatója számára, akik az Egyetemen adott képzésük keretében legalább egy
befejezett aktív félévvel rendelkeznek.
(2) Az első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók, akik esetén a tanulmányi
ösztöndíj odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi
vizsgán elért pontok száma (szerzett pontok).
(3) A felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgatók nem részesülhetnek
tanulmányi ösztöndíjban.
3.§
A teljesítményindex meghatározása
(1) A hallgató teljesítményindexének meghatározása az általa előző aktív félévben teljesített
tantárgyakból kiszámított részindexek összegzésével, a következő képlet alapján történik:
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a súlyszám a tantárgyat felvett hallgatók számának és a tantárgy kreditértékének szorzata. Az
érdemjegy a hallgató által a tantárgyból elért érdemjegyet, az érdemjegyek összege a
tantárgyat teljesített hallgatók által elért érdemjegyek összegét jelenti.
(2) A Kari mintatantervben szereplő tantárgyakhoz rendelt nehézségi indexeket a Kari
Hallgatói Tanács a KTB egyetértésével módosíthatja. A módosító szorzó megállapítása a
tárgy mintatantervben elfoglalt helye alapján, a tárgyat mintatanterv szerint hallgató évfolyam
adott őszi félévre bejelentkező és kezdő létszámának arányában történik.
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(3) Csak vizsgakurzussal meghirdetett tárgyak esetében a korábbi félév eredményei képezik a
nehézségi index számítás alapját.
4.§
A hallgatók csoportba sorolása
(1) A hallgatókat négy homogén csoportba soroljuk.
a) MSc, BSc képzés hallgatói, akik az Egyetemen adott képzésük keretében legalább egy
befejezett aktív félévvel rendelkeznek.
b) az első megkezdett félévüket teljesítő Szerkezet-építőmérnöki MSc képzéses hallgatók,
c) az első megkezdett félévüket teljesítő Infrastruktúra-építőmérnöki MSc képzéses
hallgatók,
d) az első megkezdett félévüket teljesítő Földmérő- és térinformatikai mérnöki MSc
képzéses hallgatók.
5.§
Az keretek felosztása a homogén csoportok között
(1) Első lépésben a rendelkezésre álló keretet létszámarányosan szétosztjuk az államilag
támogatott hallgatók 4§ (1) a)-d) pontjaiban meghatározott csoportjai között.
6.§
A Tanulmányi ösztöndíj kiosztása
(1) A tanulmányi ösztöndíj a 2.§-ban meghatározott paraméter szerint felállított rangsor
alapján kerül lineárisan kiosztásra.
(2) A kiosztást a következő szempontok figyelembevételével kell elvégezni:
a) tanulmányi ösztöndíjban a jogosult hallgatók maximum fele részesíthető,
b) az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a
hallgatói normatíva 5%-át,
c) a legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen,
d) az összegeket 50 Ft-ra kerekítjük.
7.§
A Tanulmányi ösztöndíj eredményeinek közzététele
(1) A tanulmányi ösztöndíj eredményeit a Kari Hallgatói Tanács minden esetben hivatalosan
saját honlapján teszi közzé.
(2) A honlapra kihelyezett hírnek a következő információkat kell tartalmaznia a hallgatók
megfelelő tájékoztatása érdekében:
a) az adott félévre érvényes nehézségi index módosító szorzók értékeit évfolyamonként
lebontva
b) az Építőmérnöki kar alap- és mesterképzéseiben meghirdetett mintatanterves tárgyak
részindexeit
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c) a tanulmányi ösztöndíj eredményeket Neptun kód-Teljesítményindex/Szerzett pontÖsszeg bontásban.
(3) A hallgatókat az általuk elért eredményről részletesen is tájékoztatjuk a Neptun
rendszerben megadott email címükön. A személyre szóló üzenet tartalmazza a megelőző
félévben felvett tárgyak nehézségi indexeit, a nehézségi index módosító szorzókat, az
érdemjegy alapján számított részindexet, valamint a hallgató teljesítmény indexét és az ezért
járó tanulmányi ösztöndíj értékét.
Jelen mellékletet a Kari Hallgatói Tanács 2016. 01. 19-ei ülésén elfogadta.
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