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Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy az összesített kari tanulmányi átlag 0,08-al emelkedett az
egy évvel ezelőttihez képest. Emiatt kb. ennyivel emelte a különböző szakok tanulmányi
ösztöndíj osztási határát. Ez alapján a javaslata, amit előző nap már az Ösztöndíj Bizottság is
megvitatott ülésén, hogy a BSc képzésben a gépészmérnöki szakon 3,7-es, az energetikai
mérnöki, mechatronikai mérnöki és ipari termék- és formatervező mérnöki szakokon 3,8-as
KKI-tól járjon ösztöndíj, míg az MSc képzéseken egységesen 3,95-ös KKI legyen a határ. A
minimális összeg BSc és MSc képzések esetében is 6.000 Ft legyen, a maximális összeg BSc
képzések esetében 30.000 Ft, MSc képzések esetében 31.000 Ft legyen.
A jogszabályban előírt max. 50%-ot nem haladjuk meg, a kar hallgatóinak 43%-a kapna így
ösztöndíjat.
Antal Laura elmondta, hogy érdemes lenne kiemelni az eredményt tartalmazó
dokumentumban, hogy mennyit emelkedett a kari összesített tanulmányi átlag, hogy mindenki
számára érthető legyen az emelkedés. Az MSc-sek ösztöndíjának maximuma 1000 Ft-tal
magasabb – ezt vissza lehetne húzni a BSc-sekhez, mivel a mesterképzésesek nagy része már
dolgozik a tanulmányai mellett, nincs akkora szükségük az ösztöndíjra.
Szaller Ádám elmondta, hogy egy másik szempont lehet, hogy pont, hogy a magasabb ösztöndíj
motiválná őket, hogy tanuljanak, de sajnos ennél nagyobb különbséget jelenleg nem lehet
megtenni a határok jelentősebb emelése nélkül.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az ismertetett javaslatot a
Tanulmányi ösztöndíj kiosztásának eredményére vonatkozóan a 2015/16. őszi félévre.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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