1. sz. melléklet a 10/2018. (IX. 01.) sz. Dékáni Utasításhoz
Az #építő250 ösztöndíj egyes mintatanterv szerinti féléveire vonatkozó követelményei
1. §
Általános követelmények
(1)

Az ösztöndíj igénylése és odaítélése szempontjából általános, minden félévre vonatkozó
követelmények:
a)
Az ösztöndíj igénylője az x/2018 (x.x.) sz. Dékáni Utasítás (továbbiakban: Utasítás) 2. §
(1) bekezdésben szereplő feltételeket teljesíti
b)
Az ösztöndíj igénylőjének tanulmányait tekintve – a felsőoktatásban valamennyi korábbi
és jelenlegi képzésének valamennyi aktív tanulmányi félévét is beszámítva – az ösztöndíj
igénylésekori aktív tanulmányi félévének sorszáma megegyezik az adott mintatantervi
félév sorszámával (a hallgató bármilyen képzésen teljesített korábbi tanulmányai aktív
féléveiből kizárólag a dékán egyéni engedélye alapján lehet aktív féléveket figyelmen
kívüli hagyni);
c)
A hallgató az ösztöndíj igénylésének időpontjában a mintatantervben szereplő tárgyakból
a megelőző félév végéig a mintatanterv szerint megszerezhető tárgyak kreditpontjainak
80%-át és legfeljebb 10 kreditpont elmaradással teljesítette. Amennyiben a 80%
számítása nem egész kreditet ad ki, a kiszámított értéket felfelé kell kerekíteni.
d)
Abban az aktív félévben, amelyben a hallgató ösztöndíjat igényel, a mintatantervben
szereplő tárgyakból legalább 20 kreditnyi tárgyat felvett.
e)
Az ösztöndíj nem igényelhető olyan támogatási időszakra, amikor a hallgató Nemzeti
Felsőoktatási Ösztöndíjat kap vagy az Új Nemzeti Kiválósági Program bármilyen
ösztöndíjában részesül.
f)
Az #építő250 ösztöndíj az e) pontban nem szereplő, havi 10.000 Ft-ot meghaladó összegű
szakmai, tudományos vagy közéleti ösztöndíj mellett kizárólag a Dékán engedélye esetén
ítélhető meg.
g)
Az #építő250 ösztöndíj megítélhető a magyar állami ösztöndíj mellett.
2. §
Az ösztöndíjra való jogosultság további minimumkövetelményei és a pályázatok
rangsorolásának szempontjai az egyes féléveken

(1)

Az első félév első támogatott időszakára (3 hónap) vonatkozó követelmények:
a) A jelen Utasítás 2. § (1) bekezdésében megjelölt képzések egyikére nappali tagozatra nyert
felvétel esetén legalább 400 pont felvételi pontszám elérése.
b) Rendelkezik legalább 80%-os eredményű középfokú matematika érettségi eredménnyel
vagy legalább 60%-os emelt szintű matematika érettségi eredménnyel;
c) Rendelkezik legalább 80%-os eredményű középfokú érettségi eredménnyel vagy legalább
60%-os emelt szintű érettségi eredménnyel az alábbi tárgyak egyikéből:
ca) fizika
cb) informatika
cc) informatika ismeretek
cd) építőipar ismeretek
ce) földmérés ismeretek
cf) környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
cg) közlekedésépítő ismeretek

d)

(2)

A b) és c) pontokban megadott érettségi feltételeket teljesítettnek tekintjük azoknak a
hallgatóknak, akik az alábbi helyezések valamelyikét elérték az országos tanulmányi
versenyeken:
da) Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (továbbiakban: OKTV) elért 1-10.
helyezés matematika/fizika/informatika tárgyakból.
db) Az építőmérnöki képzéshez szervesen kapcsolódó szakterületeken Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyen (továbbiakban: OSZTV) elért 1-5. helyezés. Az
elfogadott OSZTV szakterületek listája a 2. mellékletben található.
dc) Az építőmérnöki képzéshez szervesen kapcsolódó érettségi vizsgatárgyakból
(építőipar ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, informatika ismeretek,
környezetvédelem-vízgazdálkodási ismeretek, földmérés ismeretek) rendezett
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén
(továbbiakban: ÁSZEV) elért 1-5. helyezés

Az első félév első támogatott időszakában (3 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás alapján
ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)

b)

Az ösztöndíjra pályázókat az alábbi algoritmus szerint pontozzuk (OP) és rangsoroljuk:
𝑂𝑃 = 𝐹𝑃 + 𝐸𝑃 + 𝑃𝑃,
ahol FP a központi felvételi pontszám, EP az (1) bekezdés b) és c) pontokban szereplő
középfokú érettségi eredmények százalékban kifejezett értékének összege (emelt szintű
érettségi esetén a pontszámot 1,33-as szorzóval kell figyelembe venni). PP az (1)
bekezdés d) pontjában nevesített versenyhelyezések alapján elért plusz pontok összege:
minden, az (1) bekezdés d) pontjában megadott elért helyezésért tárgyanként, illetve
szakterületenként +50 pont adandó.
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 4. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.

(3)

Az első félév második támogatott időszakára (2 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az általános követelményeken felül a szemeszterben az alábbi tárgyakból felsorolt
teljesítményértékelések teljesítése:
aa) Matematika A1 (BMETE90AX00): 1. Zh
ab) Statika és dinamika alapjai (BMEEOTMAT41): 1. Zh.
ac) Geodézia I. (BMEEOAFAT41): 1. ED
ad) Építőmérnöki ábrázolás (BMEEOEMAT42): ED és az 1-3. Házi feladatok a
maximálisan elérhető pontszám százalékában kifejezett eredménye.

(4)

Az első félév második támogatott időszakában (2 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás
alapján ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
A (3) bekezdésben megadott teljesítményértékeléseken elért, százalékban kifejezett,
összesített eredményei alapján pontozzuk a pályázók teljesítményét. Az ED típusú
számonkéréseket a pontozás kialakításánál 1/3-os súllyal, míg a Zh típusúakat 1-es súllyal
vesszük figyelembe. Az Építőmérnöki ábrázolás tárgy eredményét 1-es súllyal vesszük
figyelembe. Az eredmény meghatározása során a (3) bekezdésben szereplő dolgozatok
mindegyikéből a dolgozat első eredményét kell figyelembe venni. Pótló, illetve javító
eredményeket az ösztöndíj odaítélése során nem veszünk figyelembe.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.

(5)

A második félév első támogatott időszakára (3 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
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b)

A mintatantervben szereplő – szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakra
számolt, kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányi átlaga eléri a 4,00-át.

(6)

A második félév első támogatott időszakában (3 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás alapján
ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.

(7)

A második félév második támogatott időszakára (2 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az általános követelményeken felül a szemeszterben az alábbi tárgyakból felsorolt
teljesítményértékelések teljesítése:
aa) Matematika A2 (BMETE90AX02): 1. Zh
ab) Elemi szilárdságtan (BMEEOTMAT42): 1. Zh
ac) Hidraulika I. (BMEEOVVAT42): 1. Zh
ad) Geodézia II (BMEEOAFAT42): 1. Zh
ae) Építőmérnöki informatika (BMEEOFTAT42): 1. Zh

(8)

A második félév második támogatott időszakában (2 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás
alapján ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a (7) bekezdésben megadott teljesítményértékeléseken elért
százalékban kifejezett, összesített eredményei alapján pontozzuk. Az ED típusú
számonkéréseket a pontozás kialakításánál 1/3-os súllyal, míg a Zh típusúakat 1-es súllyal
vesszük figyelembe. Az eredmény meghatározása során a (7) bekezdésben szereplő
dolgozatok mindegyikéből a dolgozat első eredményét kell figyelembe venni. Pótló,
illetve javító eredményeket az ösztöndíj odaítélése során nem veszünk figyelembe.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki az Utasítás 4. § (1) pont szerinti három kategóriában.

(9)

A harmadik félév első támogatott időszakára (3 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
b)
A mintatantervben szereplő – szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakra
számolt kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányi átlaga eléri a 4,00-át.

(10) A harmadik félév első támogatott időszakában (3 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás
alapján ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b)
Az ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdése szerinti három kategóriában.
(11) A harmadik félév második támogatott időszakára (2 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az általános követelményeken felül a szemeszterben az alábbi tárgyakból felsorolt
teljesítményértékelések teljesítése:
aa) Tartószerkezetek méretezésének alapjai (BMEEOHSAT41): 1. Zh
ab) Talajmechanika (BMEEOGMAT42): 1. Zh
ac) Tartók statikája I. (BMEEOTMAT43): 1. Zh
ad) Közművek I. (BMEEOVKAT42): 1. Zh
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ae)

Vasúti pályák (BMEEOUVAT41): 1. ED

(12) A harmadik félév második támogatott időszakában (2 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás
alapján ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
A félév második támogatott időszakára az ösztöndíjra pályázókat a jelen paragrafus (11)
bekezdésében megadott teljesítményértékeléseken elért százalékban kifejezett, összesített
eredményei alapján pontozzuk és rangsoroljuk. Az ED típusú számonkéréseket a
pontozás kialakításánál 1/3-os súllyal, míg a Zh típusúakat 1-es súllyal vesszük
figyelembe. Az eredmény meghatározása során a jelen paragrafus (11) bekezdésében
szereplő dolgozatok mindegyikéből a dolgozat első eredményét kell figyelembe venni.
Pótló, illetve javító eredményeket az ösztöndíj odaítélése során nem veszünk figyelembe.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdése szerinti három kategóriában.
(13) A negyedik félév első támogatott időszakára (3 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
b)
A mintatantervben szereplő – szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakra
számolt kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányi átlaga eléri a 4,00-át.
c)
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
(14) A negyedik félév első támogatott időszakában (3 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás alapján
ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b) Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdése szerinti három kategóriában.
(15) A negyedik félév második támogatott időszakára (2 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az általános követelményeken felül a szemeszterben az alábbi tárgyakból felsorolt
teljesítményértékelések teljesítése:
aa) Vasbetonszerkezetek (BMEEOHSAT43): 1. Zh
ab) Földművek (BMEEOGMAT43): 1. Zh
ac) Utak (BMEEOUVAT42): 1. Zh.
A fentieken felül az egyes ágazatoknál az alábbi zárthelyi dolgozatok teljesítése:
Szerkezet-építőmérnök ágazaton:
ad) Magasépítés I. (BMEEOEMAS42): 1. Zh.
ae) Általános szilárdságtan (BMEEOTMAS41): 1. Zh
Infrastruktúra-építőmérnök ágazaton:
af) Hidraulika II (BMEEOVVAI42): 1. Zh
ag) Víz- és környezetkémia, hidrobiológia (BMEEOVKAI43): 1. Zh
Geoinformatika-építőmérnök ágazaton:
ah) Kiegyenlítő számítások (BMEEOFTAG42): 1. Zh.
ai) Geofizikai alapismeretek (BMEEOAFAG42): 1. Zh.
b)
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
(16) A negyedik félév második támogatott időszakában (2 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás
alapján ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
A félév második támogatott időszakára az ösztöndíjra pályázókat a jelen paragrafus (15)
bekezdésében megadott teljesítményértékeléseken elért százalékban kifejezett, összesített
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b)

eredményei alapján pontozzuk és rangsoroljuk. Az ED típusú számonkéréseket a
pontozás kialakításánál 1/3-os súllyal, míg a Zh típusúakat 1-es súllyal vesszük
figyelembe. Az eredmény meghatározása során a jelen paragrafus (15) bekezdésében
szereplő dolgozatok mindegyikéből a dolgozat első eredményét kell figyelembe venni.
Pótló, illetve javító eredményeket az ösztöndíj odaítélése során nem veszünk figyelembe.
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdése szerinti három kategóriában.

(17) Az ötödik félév első támogatott időszakára (3 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
b)
A mintatantervben szereplő – szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakra
számolt kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányi átlaga eléri a 4,00-át.
c)
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
d)
A pályázó teljesített legalább egy, az „Építőmérnöki perspektíva” tárgycsoportban
szereplő szakmai szabadon választható tárgyat. A tárgyak listáját a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
(18) Az ötödik félév első támogatott időszakában (3 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás alapján
ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított, kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.
(19) Az ötödik félév második támogatott időszakára (2 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az általános követelményeken felül a szemeszterben az alábbi tárgyakból felsorolt
teljesítményértékelések teljesítése:
aa) Alapozás (BMEEOGMAT44): 1. Zh
A fentin felül az egyes ágazatoknál:

b)

Szerkezet-építőmérnök ágazaton:
ab) Vasbeton és falszerkezetek (BMEEOHSAS42): 1. Zh
ac) Acél- és öszvérszerkezetek (BMEEOHSAS41): 1. Zh
ad) Építőanyagok II. (BMEEOEMAS41): 1. Zh
ae) Magasépítés II. (BMEEOEMAS43): 1. Zh
Infrastruktúra-építőmérnök ágazaton:
af) Közlekedéstervezés (BMEEOUVAI43): 1. Zh
ag) Hidrológia II. (BMEEOVVAI41): 1. Zh
ah) Közművek II. (BMEEOVKAI41): 1-4 ED aggregált eredménye (Zh súllyal veendő
figyelembe)
ai) Vízminőségszabályozás (BMEEOVKAI44): 1-3 ED aggregált eredménye (Zh
súllyal veendő figyelembe)
aj) Közlekedési létesítmények pályaszerkezetei (BMEEOUVAI41): 1. ED
Geoinformatika-építőmérnök ágazaton:
ak) Geodéziai alaphálózatok (BMEEOAFAG43): 1. zh
al) Mérnökgeodézia (BMEEOAFAG46): 1. ED
am) Fotogrammetria és lézerszkennelés (BMEEOFTAG43): 1. zh
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
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c)

A pályázó a Karon végzett képzése során teljesített legalább egy, az „Építőmérnöki
perspektíva” tárgycsoportban szereplő szakmai szabadon választható tárgyat. A tárgyak
listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(20) Az ötödik félév második támogatott időszakában (2 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás
alapján ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
A félév második támogatott időszakára az ösztöndíjra pályázókat a jelen paragrafus (19)
bekezdésében megadott teljesítményértékeléseken elért százalékban kifejezett, összesített
eredményei alapján pontozzuk és rangsoroljuk. Az ED típusú számonkéréseket a
pontozás kialakításánál 1/3-os súllyal, míg a Zh típusúakat 1-es súllyal vesszük
figyelembe. Az eredmény meghatározása során a jelen paragrafus (19) bekezdésében
szereplő dolgozatok mindegyikéből a dolgozat első eredményét kell figyelembe venni.
Pótló, illetve javító eredményeket az ösztöndíj odaítélése során nem veszünk figyelembe.
b)
Ösztöndíjat az (a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.
(21) A hatodik félév támogatott időszakára (5 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
b)
A mintatantervben szereplő – szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakra
számolt kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányi átlaga eléri a 4,00-át.
c)
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
d)
A pályázó a Karon végzett képzése során teljesített legalább egy, az „Építőmérnöki
perspektíva” tárgycsoportban szereplő szakmai szabadon választható tárgyat. A tárgyak
listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
e)
A pályázó a Karon végzett képzése során teljesített legalább egy, a „Programozási
ismeretek” tárgycsoportba sorolható szabadon választható tárgyat. A tárgyak listáját a 4.
sz. melléklet tartalmazza.
f)
A Karon végzett képzése során előadást tartott a kari Tudományos Diákköri
Konferencián.
g)
A pályázó rendelkezik legalább egy élő nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú
nyelvvizsgával.
(22) A hatodik félév támogatott időszakára (5 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás alapján ítéli
meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.
(23) A hetedik félév támogatott időszakára (5 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
b)
A mintatantervben szereplő – szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakra
számolt kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányi átlaga eléri a 4,00-át.
c)
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
d)
A pályázó teljesített legalább kettő, az „Építőmérnöki perspektíva” tárgycsoportban
szereplő szakmai szabadon választható tárgyat. A tárgyak listáját a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
e)
A pályázó sikeresen teljesített legalább egy, a „Programozási ismeretek” tárgycsoportba
sorolható szabadon választható tárgyat. A tárgyak listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.
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f)
g)

A Karon végzett képzése során előadást tartott a kari Tudományos Diákköri
Konferencián.
A pályázó rendelkezik legalább egy élő nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú
nyelvvizsgával.

(24) A hetedik félév támogatott időszakára (5 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás alapján ítéli
meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.
(25) A nyolcadik félév első támogatott időszakára (3 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
b)
A mintatantervben szereplő – szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakra
számolt kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányi átlaga eléri a 4,00-át.
c)
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
d)
A pályázó a Karon végzett képzése során teljesített legalább kettő, az „Építőmérnöki
perspektíva” tárgycsoportban szereplő szakmai szabadon választható tárgyat. A tárgyak
listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
e)
A pályázó a Karon végzett képzése során teljesített legalább egy, a „Programozási
ismeretek” tárgycsoportba sorolható szabadon választható tárgyat. A tárgyak listáját a 4.
sz. melléklet tartalmazza.
f)
A Karon végzett képzése során előadást tartott a kari Tudományos Diákköri
Konferencián.
g)
A pályázó rendelkezik legalább egy élő nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú
nyelvvizsgával.
(26) A nyolcadik félév első támogatott időszakára (3 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás alapján
ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5.§ (1) bekezdés szerinti három kategóriában.
(27) A nyolcadik félév második támogatott időszakára (2 hónap) vonatkozó követelmények:
a)
Az 1. sz. melléklet 1. §-ban megadott általános követelmények teljesítése.
b)
A pályázó tagja a Zielinski Szilárd Szakkollégiumnak vagy a Hallgatói Képviseletnek
vagy a Mentorgárdának vagy demonstrátorként tevékenykedik a Kar valamely tanszékén.
c)
A pályázó a Karon végzett képzése során teljesített legalább kettő, az „Építőmérnöki
perspektíva” tárgycsoportban szereplő szakmai szabadon választható tárgyat. A tárgyak
listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
d)
A pályázó sikeresen teljesített a Karon végzett képzése során legalább egy „Programozási
ismeretek” tárgycsoportba sorolható szabadon választható tárgyat. A tárgyak listáját a 4.
sz. melléklet tartalmazza.
e)
A Karon végzett képzése során előadást tartott a kari Tudományos Diákköri
Konferencián.
f)
A pályázó rendelkezik legalább egy élő nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú
nyelvvizsgával.
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g)

A pályázó sikeresen teljesítette a Szakdolgozat előkészítő c. tantárgyat.

(28) A nyolcadik félév második támogatott időszakára (2 hónap) az ösztöndíjat az alábbi eljárás
alapján ítéli meg a Kar a pályázó hallgatók számára:
a)
Az ösztöndíjra pályázókat a megelőző aktív félévben, a mintatantervben szereplő –
szabadon választott tárgyak nélkül számított – tárgyakból számított kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk.
b)
Ösztöndíjat az a) pont szerint meghatározott rangsor alapján a keretszámnak megfelelő
mértékig osztunk ki a jelen Utasítás 5. § (1) bekezdés szerinti három kategóriában.
3. §
A külföldi felsőoktatási intézményben féléváthallgatáson részt vevő hallgatókra vonatkozó
különleges követelmények
(1)

A külföldi felsőoktatási intézményben féléváthallgatáson részt vevő hallgatókra az #építő250
ösztöndíj elbírálása szempontjából az alábbi különleges követelmények vonatkoznak
a)
A féléváthallgatáson részt vevő hallgatók pályázhatnak az #építő250 ösztöndíjra.
Esetükben az 1. sz. melléklet 1. § (1) bekezdés d) pontjában előírt kreditkövetelményeket
nem kell vizsgálni az ösztöndíj elbírálása során. A támogatott időszak ebben az esetben –
a mintatantervi félév részletes követelményeitől eltérően – minden esetben 5 hónap.
b)
A Karon folytatott tanulmányok féléváthallgatást követő első aktív félévében a külföldi
egyetemen teljesített legalább 15 kreditpontnyi tantárgy kreditekkel súlyozott tanulmányi
átlagát vesszük figyelembe az ösztöndíj odaítélésekor. A féléváthallgatást követő első
aktív félévben a támogatott időszak – a mintatantervi félév részletes követelményeitől
eltérően – minden esetben 5 hónap.
c)
A Karon folytatott tanulmányok féléváthallgatást követő második aktív félévében a
külföldi egyetemen teljesített legalább 15 kreditpontnyi tantárgy kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlagát vesszük figyelembe az ösztöndíj odaítélésekor. A féléváthallgatást
követő második aktív félévben a támogatott időszak hossza megegyezik az adott
mintatantervi félévre az 1. sz. melléklet 2. § (2) - (28) bekezdéseiben megadott
időtartamokkal.
d)
A féléváthallgatáson részt vevő hallgatók az 1. sz. melléklet 1. § (1) bekezdés b) és c)
pontjában szereplő feltételek teljesítésére az alapképzés befejezéséig két szemeszter
haladékot kapnak. Azaz az alapképzésen eltöltött aktív féléveiknek száma legfeljebb
kettővel meghaladhatja a mintatanterv szerinti félév sorszámát.
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