Köztársasági Ösztöndíj pályázat 2012/13 - kari közlemény

A minisztériumi felhívás szerint elkészült intézményi felhívásra a 2012. július 2-ai határidőig 105
pályázat érkezett be a TTIK-n, melyek első körös értékelésére július 4-én 10 órakor került sor.
A kizáró feltételek (legalább 55 kredit teljesítése, vagy a legalább 4,5-ös kreditindex, ill. a kötelező
tárgyból elégtelen minősítés) miatt összesen 30 hallgató pályázatát zárta ki a bizottság.
A pontozás és a kari előzetes sorrend megállapítása után, az eredményeket július 4-én 14 órakor
kihirdette a bizottság elnöke a kari honlapon.
A kizárásra, pontozásra, a sorrendre vonatkozóan július 6-áig lehetett fellebbezni. A kihirdetetett
eredmény az elsődleges kari javasolt sorrendet jelentette. Akár egy fellebbezés elfogadása
eredményezheti a saját pontszám, ill. a rangsorban elfoglalt hely (a sorrend) megváltoztatását. Miután
a kari keret korlátos (37 fő), így a fellebbezés nyilvánvalóan módosíthatja a kari javaslatot is, anélkül,
hogy szabálytalan lenne az eljárás.
A fellebbezési határidőig több fellebbezés érkezett, melyeket folyamatosan vizsgáltunk. A legtöbb
egyéni fellebbezés elfogadásra került, míg a kiírás és a szabályzat ellentmondására rámutató
fellebbezéseket Dr. Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes asszonynak továbbítottuk, miután Ő
az intézményi Köztársasági ösztöndíj Bizottság elnöke.
Az intézményi pályázati felhívásban szereplő „kizáró feltétel, ha a pályázó a pályázati határidőben
kötelező kurzusra elégtelen minősítést kapott, függetlenül attól, hogy később ezt az elégtelen minősítést
kijavította” feltétellel szemben az Egyetemi Köztársasági Ösztöndíj Szabályzat 5. pontjában „Kizáró
feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus” szerepel.
A fenti ellenmondó kizáró feltételek miatt Rektorhelyettes Asszony a következő határozatot hozta
2012. július 10-én: ”….a benyújtott pályázatokat vizsgálják felül, s az elégtelen, de javított érdemjegy
miatt kizárt hallgatókat az egyéb feltételek figyelembevételével rangsorolják.”
A benyújtott, de kizárt pályázatok értékelése 11-én megtörtént és a többi elfogadott fellebbezést
figyelembe véve alakult ki a kari honlapon is megjelent új sorrend.
A kari javasolt sorrend került az egyetemi Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elé, mely egyhangúlag
elfogadta a kari javaslatokat és azokat együttesen intézményi javaslatként tekinti. Az intézményi
javaslat ellen 2012. július 26. 12 óráig lehet fellebbezéssel élni, melyet közvetlenül Rektorhelyettes
Asszonynak kell címezni.
A felmerülő problémák miatt az egyetemi Köztársasági Ösztöndíj Bizottság szintén egyhangúlag
támogatta, hogy az intézményi pótlista első két helyére egy TTIK-s és egy BTK-s hallgató kerüljön
(pótlista első helyén van a TTIK-s jelölt), míg a 3. helytől a szokásos pótlistás sorrendállítás alapján
kerüljenek fel a hallgatók. A lista 3. helyén szintén TTIK-s hallgató áll.
A lista és a pótlista a kari honlapon olvasható.
A kari Bizottság igyekezett az intézményi szabályok szellemében, és az utasítások szerint pártatlanul
eljárni, védve minden hallgatónk jogos érdekét.
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