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Konzultáció pályázat 

Tájékoztató a 2018/19. őszi félévben kiírásra kerülő pályázatról 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselet (ÉMK HK) ösztöndíj pályázatot fog hirdetni a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 

(TJSZ) 11/A. § alapján. A pályázat célja jutalmazni és kiemelni azokat a kari hallgatókat, akik az 

értékelési időszakban nagy mennyiségű és kiváló minőségű konzultációt tartottak 

hallgatótársaiknak. 

Pályázat feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME Építőmérnöki Kar valamely teljes idejű alap-, mester képzésen 
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a 2017/18. tanév tavaszi félévében aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, és egyetemi tanulmányai mellett konzultációt tartott 
hallgatótársainak. 

A pályázat elbírálásakor az ÉMK HK csak az emk_palyazat@googlegroups.com e-mail címre 
előre bejelentett konzultációt veszi figyelembe. A konzultációkról minden esetben három 
munkanappal korábban, mint ahogy a konzultációk megtartásra kerülnek értesíteni kell az ÉMK 
HK-t. 

A ÉMK HK a konzultációk időpontját meghirdeti. A konzultáció megtartása után az azon részt 
vevő hallgatók egy 0–10 pontig terjedő skálán értékelik a konzultációt. A konzulens feladata 
emlékeztetni a résztvevőket a véleményezésre. Az ÉMK HK bármikor ellenőrizheti, hogy a 
konzultációk ténylegesen megtartásra kerülnek-e. 

Konzultáció helyszíne az ÉMK HK által biztosított. 

A pályázat elbírálásakor az ÉMK HK csak a meghirdetett konzultációkat veszi figyelembe. 

Elbírálás alapelvei 

A pályázó által az 2017/18. tanév tavaszi félévében nyújtott: 

- konzultáció minősége, 

- konzultáción részt vevők száma. 

 A pályázatokat az ÉMK HK saját hatáskörében bírálja el az alábbiak szerint: 

Általános elvek 

Az összpontszám függ a tartott konzultációk számától, hallgatók számától és a hallgatók által 

leadott értékelések számától és 0–10 közötti számértékétől. A pályázat értékelése a hallgatók által 

konzultációnként külön leadott értékelés alapján történik. 

Az egyes konzultációkat az ÉMK HK az Ösztöndíj Bizottság vezető javaslata és a konzultáción 
részt vett hallgatók által leadott értékelések átlaga alapján egy 0–10 pontig terjedő skálán értékeli. 

·         Maximum 1 pont, ha az értékelések átlaga legalább 0 és kisebb, mint 1. 

·         Maximum 2 pont, ha az értékelések átlaga legalább 1 és kisebb, mint 2. 
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·         Maximum 3 pont, ha az értékelések átlaga legalább 2 és kisebb, mint 3. 

·         Maximum 4 pont, ha az értékelések átlaga legalább 3 és kisebb, mint 4. 

·         Maximum 5 pont, ha az értékelések átlaga legalább 4 és legfeljebb 5. 

·         Maximum 6 pont, ha az értékelések átlaga legalább 5 és legfeljebb 6. 

·         Maximum 7 pont, ha az értékelések átlaga legalább 6 és legfeljebb 7. 

·         Maximum 8 pont, ha az értékelések átlaga legalább 7 és legfeljebb 8. 

·         Maximum 9 pont, ha az értékelések átlaga legalább 8 és legfeljebb 9. 

·         Maximum 10 pont, ha az értékelések átlaga legalább 9 és legfeljebb 10. 

Hallgatók száma alapján járó pontok: 

·         Maximum 5 pont, ha a részt vevők száma legalább 1 és legfeljebb 5. 

·         Maximum 6 pont, ha a részt vevők száma legalább 6 és legfeljebb 10. 

·         Maximum 7 pont, ha a részt vevők száma legalább 11 és legfeljebb 15. 

·         Maximum 8 pont, ha a részt vevők száma legalább 16 és legfeljebb 20. 

·         Maximum 9 pont, ha a részt vevők száma legalább 21 és legfeljebb 25. 

·         Maximum 10 pont, ha a részt vevők száma legalább 26. 

A külön konzultációkra kapott pontok összeadódnak. A maximálisan elérhető pontszám 200 pont. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, és az elnyert ösztöndíj 
nagyságát a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján az ÉMK HK állapítja 
meg a pályázatok elbírálásakor.  
 
2018. május 22. 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 


