PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KHT Közösségi Ösztöndíj
A Kari Hallgatói Tanács Kari Hallgató Tanács Közösségi Ösztöndíj címmel pályázatot ír ki a
2014/2015 tanév tavaszi félévére.
A pályázat célja a mandátummal rendelkező Kari Hallgatói Tanács tagjainak jutalmazása, melyet az
elvégzett munkájuk után kapnak.
Pályázni bármely, a pályázat által vizsgált időszakban mandátummal rendelkező Kari Hallgatói
Tanács tag pályázhat.
Jelentkezni
2015. február 19. 23:59-ig november 24. – január 24. közötti, tervezettől eltérő tevékenységgel
2015. február 19. 23:59-ig január 25. – február 19. között végzett tevékenységgel
2015. március 19. 23:59-ig február 20. – március 19. között végzett tevékenységgel
2015. április 19. 23:59-ig március 20. – április 19. között végzett tevékenységgel
2015. május 21. 23:59-ig április 20. – május 21. között végzett tevékenységgel
lehet elektronikus formában az emk_kht@googlegroups.com címen. Az e-mailnek tartalmaznia
kell:
 



a pályázó nevét 
a megjelölt időszakhoz tartozó beszámolóját az elvégzett tevékenységekről

A leadott pályázatok elbírálása a KHT elnök és alelnök, vagy az elnök által felkért KHT tag
feladata. A bizottság tagok bizottságon belüli értékelése során figyelembe veszik a bizottságvezetők
javaslatát.
A jutalmazást, a határidőre megküldött beszámoló alapján az elnök és az alelnök, vagy az elnök
által felkért KHT tag határozza meg az előzetesen, a KHT tagjai által elfogadott elvek alapján. A
pontozási rendszert az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A jutalmazás teljesítményalapú, az adott időszakbeli munkával arányosan kerül megállapításra.
A beszámolók és a hozzájuk tartozó jutalmazást közzé kell tenni, a határidőt követő egy héten
belül, a KHT oldalán.
A pályázó a pályázat elbírálását követő 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be ez
Egyetemi Hallgatói Képviselethez. A felülvizsgálati kérelem kapcsán született döntés ellen -a BME
HÖK Alapszabály 4.§ (4) bekezdésnek megfelelően- a közléstől, ennek hiányában tudomására jutásától
számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, amelyet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírál el.
A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva
terhére folyósított rendszeres juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott
időpont(ok)ban.
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