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9/2016. (IV. 25.) sz. Dékáni Utasítás 
az OHV-díjakról 

 

 

1. § 

Az Építőmérnöki Kar legjobb oktatói OHV díj 

 

(1) „Az Építőmérnöki Kar legjobb oktatói OHV díj” két kategóriában félévente kerül 

kiosztásra: 

a) vezető oktatók (egyetemi tanár, egyetemi docens), 

b) nem vezető oktatók (adjunktus, tanársegéd, doktorandusz, mestertanár, óraadók). 

 

(2) Az 1. § (1) pontban meghatározott oktatók közül azok részesülhetnek díjazásban, akiket 

az összes általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább a Kari OHV eseti Bizottság 

(dékán, KHT elnök, dékán által felkért oktató) által meghatározott számú hallgató 

véleményezett, azaz az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív oktatókra vonatkozó 

kérdésére válaszolva a „Nem tudok válaszolni” és az „Engem nem oktatott” 

válaszlehetőségektől különbözőt jelölt meg. 

 

(3) Az 1. § (2) bekezdésnek megfelelő oktatókat az Oktatás Hallgatói Véleményezése 

kérdőív oktatókra vonatkozó kérdésre (OHV 4. számú kérdése) az összes általuk 

oktatott kurzuson adott válaszok átlaga szerint sorba kell rendezni, az átlagolásnál 

elhagyva a válaszok legjobb és legrosszabb 5%-át. 

 

(4) Nem részesülhet díjazásban az az oktató, akinek az 1. § (3) bekezdésben meghatározott 

átlaga nem érte el a 4,00-át. 

 

(5) Az 1. § (1) pontban meghatározott kategóriákból az 1. § (3) bekezdés szerint kialakított 

sorrend alapján 10 oktató (kategóriánként lehetőleg 5-5) részesülhet pénzbeli 

jutalmazásban. A díjazás keretösszegét az adott év költségvetése határozza meg. Az 

összeg szétosztásáról a Kari OHV eseti Bizottság dönt. 

 

2. § 

Az Építőmérnöki Kar legjobban oktató tanszéke OHV díj 

 

(1) „Az Építőmérnöki Kar legjobban oktató tanszéke OHV díj” félévente kerül kiosztásra. 

 

(2) Az Építőmérnöki Kar Tanszékeit az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív 

segédanyagokra (OHV 3. számú kérdése), oktatókra (OHV 4. számú kérdése), valamint 

a tárgyra vonatkozó (OHV 7. számú kérdése) kérdésekre adott válaszok súlyozott 

átlaga alapján kell sorba rendezni, nem számítva a „Nem tudok válaszolni” és az 

„Engem nem oktatott” válaszokat. A súlyozás előtt el kell hagyni kérdésenként a 

válaszok legjobb és legrosszabb 5%-át. 

 

(3) A súlyozás arányszámai: 

a) segédanyagokra:      0,5 

b) oktatókra:      0,3 

c) a tárgyra vonatkozó kérdések esetén:  0,2 
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(4) A 2. § (2) bekezdés szerint kialakított és a 2. § (3) bekezdés szerint súlyozott átlagok 

sorrendje alapján az első 3 tanszék részesülhet pénzbeli jutalmazásban. A díjazás 

keretösszegét az adott év költségvetése határozza meg. Az összeg szétosztásáról a Kari 

OHV eseti Bizottság dönt. 

 

3. § 

A Kari OHV eseti Bizottság működési rendje 

 

(1) A Kari OHV eseti Bizottság számára az Oktatás Hallgatói Véleményezésének 

eredményeit és az ebből elkészített anonim listát a Kari Hallgatói Tanács elnöke által 

megbízott személy készíti. 
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