BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklet

A Hallgatói Képviselet díjai

Elfogadta a Hallgatói Képviselet 2015. április 27-i ülésén.
Módosította a Hallgatói Képviselet 2017. január 23-i ülésén.
Módosította a Hallgatói Képviselet 2017. október 2-i ülésén.

Hatályos 2017. október 2-tól.
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)
Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Kari Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: KHÖK)
vezető testülete, a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: Nftv.), az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje
(továbbiakban: BME SZMR), az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: HÖK)
Alapszabálya (továbbiakban: Alapszabály) és annak mellékletei, valamint a KHÖK Szervezeti
és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján megalkotta az alábbi
szabályzatmellékletet.

1. § Általános rendelkezések
(1)

A HK a kiemelkedő oktatói és hallgatói szakmai, oktatási és közösségi munka elismerése
céljából pénzjutalommal nem járó díjakat adományoz.

(2)

A kitüntetés célja, hogy a hallgatók ezáltal ismerjék el és köszönjék meg az általuk
legkiválóbbnak minősített oktatók oktatási és hallgatók közéleti, szakmai tevékenységét.

2. § A Hallgatói Képviselet díjai
(1)

A HK
a)
a tartósan magas színvonalú oktatói tevékenység elismeréseként az Oktatás
Hallgatói Véleményezése alapján az Év oktatója díjat,
b)
adott tanévben a kiemelkedő előadói tevékenység elismeréseként az Év előadója
díjat,
c)
adott tanévben a tervezési tárgyak oktatása során nyújtott kiemelkedő konzulensi
tevékenység elismeréseként az Év konzulense díjat,
d)
adott tanévben minden, a c) esetében definiáltakon kívüli tantermi gyakorlatok
során nyújtott kiemelkedő oktatói tevékenység elismeréseként az Év
gyakorlatvezetője díjat,
e)
a hallgató tanulmányai során végzett kiemelkedő és példamutató közösségi,
tanulmányi és szakmai tevékenysége elismeréseként az Év hallgatója díjat,
f)
a Tudományos Diákköri Konferencia keretében a kiemelkedő előadói készséggel
bemutatott pályamunkák elismeréseként a TDK prezentációs különdíjat
adományozza.

(2)

Jelen paragrafus (1) c) szerinti tervezési tárgyak
a)
Térkompozíció,
b)
Építészet alapjai,
c)
Lakóépülettervezés 2.,
d)
Középülettervezés 2.,
e)
Városépítészet 2.,
f)
Tanszéki tervezés 1., 2., 3.,
g)
Kiskomplex S,
h)
Komplex 1S/T,
i)
Komplex 2S/T,
j)
BSc Diploma 1, 2, BSc Diplomatervezés
k)
Diplomatervezés S/T,
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valamint jelen pont g- j) szerinti tárgyak során a társtanszéki oktatási tevékenységet is itt
kell figyelembe venni.

3. § A díjak adományozása
(1)

A 2. § (1) a-d) szerinti díjakat a HK évente, a tavaszi félévben ítéli oda, a fenti
kategóriákban legfeljebb egy-egy oktatónak.

(2)

A 2. § (1) a) szerinti díj esetén az odaítélés alapja az Oktatás Hallgatói Véleményezése
rangsorban az őszi és tavaszi félév kitöltéseinek átlaga alapján a legeredményesebb
oktató.

(3)

A 2. § (1) a) szerinti díj csak abban az esetben adományozható, ha a jelölt azt nem nyerte
el az odaítélést megelőző 3 év valamelyikében.

(4)

A 2. § (1) b-d) szerinti díjak esetében az odaítélést megelőzően a HK elektronikus
szavazást tart.

(5)

A szavazáson a Karon adott tavaszi félévben és/vagy az azt megelőző őszi félévben
nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt.

(6)

A szavazáshoz a jelöltek listáját az illetékes tanszékekkel egyeztetve a HK állítja össze
és teszi közszemlére a szavazás megkezdését megelőzően 5 nappal. Ezen időszakban a
Kar bármely hallgatója felterjeszthet jelöltet, módosítást kezdeményezhet a közzétett
listában.

(7)

A szavazásról a HK az információs csatornáin tájékoztatja a hallgatókat.

(8)

A szavazáson csak a feltüntetett személyekre lehet szavazni, kategóriánként legfeljebb
egy-egy személyre. A díjakat a HK a szavazás eredménye alapján ítéli oda.
Szavazategyenlőség esetén a díjazott személyéről az érintettek közül a HK dönt.

(9)

A szavazást úgy kell meghirdetni, hogy annak meghirdetése és lezárása közt legalább 14
nap álljon rendelkezésre.

(10) A 2. § (1) e) szerinti díjakat a HK évente, a tavaszi félévben ítéli oda legalább egy,
legfeljebb három hallgatónak.
(11) A 2. § (1) e) szerinti díj odaítélésére a KHÖK bármely tagja javaslatot tehet írásban a HK
elnökének, a díjazott jelölt(ek) személyéről a HK dönt. A felterjesztés során figyelembe
kell venni a jelölt tanulmányi, szakmai eredményeit és a közösségi életben betöltött
szerepét.
(12) A 2. § (1) f) szerinti díjat a Tudományos Diákköri Konferencia keretében bíráló zsűri az
őszi félévben ítéli oda, mely díjjal szekciónként egy-egy pályamunka jutalmazható.
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4. § A díjak átadása, dokumentálása
(1)

A 2. § (1) a-e) szerinti díjak átadására ünnepélyes keretek között a tanév utolsó Kari
Tanács ülése keretein belül kerül sor.

(2)

A 2. § (1) f) szerinti díj átadására a BME munkarendjében meghatározott Tudományos
Diákköri Konferencia napján kerül sor.

(3)

A díjakat a HK elnöke adja át.

(4)

A díjazottak listáját a HK visszamenőleg is elérhetővé teszi a honlapján.

5.§ Záró rendelkezések

(1)

Jelen mellékletet a HK ülésén egyszerű többséggel fogadja el, vagy módosítja.

(2)

Jelen melléklet az elfogadása napján lép hatályba, és ezáltal hatályát veszti a korábbi
szabályzatmelléklet.

(3)

Jelen mellékletben meghatározott szabályok betartatása, az elmarasztalások
megállapítása és érvényesítése a mindenkori HK Elnök, illetve HK Alelnök(ök)
feladata.

(4)

Jelen mellékletben meghatározott határidők, szabályok érvényüket vesztik, amennyiben
bármilyen, jelen mellékletnél magasabb szinten álló szabályzat ilyen értelemben
változik.

Budapest, 2017. október 2.

Horváth Bálint
Elnök
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet
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