Kivonat az Erdőmérnöki Kar Tanácsának határozataiból
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának 2020. június 5-én zárult elektronikus voksolásán a 19 szavazati jogú tagból 16
fő (84,2%) küldte el voksát és a következő határozatot hozta:

25/2020. (VI. 5.) sz. határozat
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 15 igen és 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati és értékelési szempontjait a következők szerint:
A Bíráló Bizottság elnöke: mindenkori dékán,
a Bíráló Bizottság tagjai: mindenkori dékánhelyettesek,
HÖK képviselő (olyan személy, aki nem pályázott az ösztöndíjra)
a Bíráló Bizottság titkára: mindenkori hivatalvezető.
A Bizottság az alábbi alapelveken és pontozási rendszerben bírálja el a benyújtott pályázatokat:
Kritérium feltételek:
 legalább 50 kredit teljesítése a két utolsó aktív félévben,
 legalább 4,00--ás tanulmányi átlag a két utolsó aktív félévben,
Pontozás
 Tanulmányok
 Tanulmányi munka: két félév tanulmányi átlaga  10 pont
 Középfokú C (vagy annak megfelelő) nyelvvizsga: 4 pont/vizsga
 Felsőfokú C (vagy annak megfelelő) nyelvvizsga: 8 pont/vizsga
Leadandó az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány másolata. Azonos nyelvből csak
egyetlen, a magasabb szintű nyelvvizsga számítható be.
 Tudományos, szakmai tevékenység
 OTDK vagy OFKD 1. helyezés: 15 pont
 OTDK vagy OFKD 2. helyezés: 13 pont
 OTDK vagy OFKD 3. helyezés vagy különdíj: 11 pont
 Kari TDK helyezett vagy különdíj: 10 pont
 Kari TDK részvétel: 8 pont
Leadandó az oklevél illetve a részvételi igazolás másolata. Az elért eredmények közül
egyetlen, a legmagasabb pontszámút lehet beszámítani.
 Szakmai verseny: 5 pont
Leadandó a részvételi igazolás illetve az oklevél másolata.
 Részvétel intézeti projektekben: 4 pont/projekt
Leadandó az intézeti igazolás.
 Egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó tevékenység: 5 pont
Leadandó a tevékenységről szóló igazolás.
 Tudományos publikáció: 4 pont/publikáció
Leadandó a publikációs lista és a publikáció első oldalának másolata.
 Tudományos előadás: 3 pont/előadás
Leadandó az előadásról szóló igazolás.
 Hallgatói, közéleti tevékenység
Leadandó a tevékenységről szóló igazolás illetve tagsági igazolvány másolata.
 HÖK, ST, kollégiumi stb. tisztség: 4 pont
 Rendezvények szervezése: 3 pont
 Egyéb szociális, kulturális, szakmai tevékenység, egyesületi tagság: 2 pont
 Sporttevékenység – Élsport: 4 pont
Leadandó az oklevél másolata.

A Kari Tanács felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a pontszámok alapján felállított csökkenő
sorrend alapján legtöbb pontszámot elérő, a kari kvótának megfelelő számú hallgatót terjessze a
Szenátus elé. Azonos pontszám esetén a tanulmányi eredmény a döntő.

Sopron, 2020. június 5.

Összeállította:

Dr. Facskó Ferenc
KT titkára
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