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Oldalszám: 2

Kezdés: 22:50
Vendégünk volt a Gólyatanács három tagja, Horicsányi Krisztina, Sinkovics Bálint és Szigeti
Milán.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter ismertette, hogy elkészítette a gólya kollégiumi jelentkezés eredményeit és a
várólista tervezetet.
Ezután Perjési Péter elmondta, hogy a szociális alapon való kollégiumba bekerülés
ponthatára lement 27 pontra, a felvételi ponthatár pedig változatlan marad az előzetes
eredményhez képest, mivel a kiírás szerinti tanulmányi alapon elkülönített keretet ezzel szinte
teljesen felhasználtuk.
Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a szociális alapon való
kollégiumi bekerüléshez minimum 27 szociális pontra módosuljon.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a döntést.
Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumba sorolási elveit. A felvételi pontszám alapján
felvett hallgatók közül mindenki megkapja az elsődleges helyen megjelölt kollégiumot. Majd
elmondta, hogy a szociális pontszámok alapján bekerült hallgatók felvételi pontszámait
csökkenő sorrendbe állította, így 429 felvételi pont felett mindenki az első helyen megjelölt
kollégiumot kapta.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a kollégiumba sorolás előbbiekben
ismertetett módját.
A GHK 10-0-0 arányban támogatta a döntést.
Perjési Péter bemutatta a várólistát. A probléma, hogy a felvételi pontszámok nagyon
azonosak.
Somogyi József azt javasolta, hogy a felvételi pontszámot 465-nél rögzítsük, innentől a
szociális pontszám alapján csökkenő sorrendben történjen a várólista feltöltése, a tanulmányi
alapon bekerülők közül a több pontos kerüljön be hamarabb, ha a szociális pont azonos.
Perjési Péter elmondta, hogy a várólistára az érvényes szociális alapon bekerülő pályázók alá
rakja be a tanulmányi alapon pályázókat.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az előbb ismertetett módszert.
A GHK 7-1-2 arányban támogatta a döntést.
Ülés vége: 23:20
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