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Határozati javaslat: A Szenátus – a BCE HÖK egyetértésével – elfogadja a Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat 1/c. mellékletének (Kari sajátosságok) Közgazdaságtudományi Kart érintő módosítását.
Hatály: A Szenátus jóváhagyó döntését követő napon (2018. június 20.) lép hatályba.
Szavazati arány: A határozathozatalhoz a jelen lévő szenátorok többségének támogató szavazata
szükséges.
Szenátusi határozat típusa: döntés
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II. Közgazdaságtudományi Kar kari sajátosságai
A Közgazdaságtudományi Kar egyéb kari ösztöndíjai a következők:
a) Kocsis Éva Díj
b) Kiváló Hallgató díja
c) Pro Facultate Junior Díj
c)d) Legjobb szakdolgozat díja
Az egyéb kari ösztöndíjak forrása: a Kar a hallgatói juttatásokon kívül kiegészítheti a Korm. rendelet
10.§ (3) bekezdése alapján a nappali munkarendű hallgatói részére, az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal
összhangban, a Korm. rendelet 2. § (h) pontjában meghatározott saját bevétele terhére.
Kocsis Éva Díj
(1) Kocsis Éva Díjat a Kar azon demonstrátorai kaphatnak, akik több éven keresztül kapcsolódtak be a
Kar valamely tanszékének oktató, kutató és oktatásszervező munkájába, és a foglalkoztató tanszék
megítélése szerint ezekben a tevékenységekben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
(2) A Díjat a tanszékvezető javaslatára a dékán ítéli oda minden tanév végén, maximum 5-7
hallgatónak.
(3) A Kocsis Éva Díjjal járó pénzjutalmakat a Kar saját bevétele terhére finanszírozza.
(4) A Kocsis Éva Díj átadására a tanév végén, az Oklevélátadó Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés
alkalmával kerül sor.
(5) A Díj odaítélésének további szempontjait, feltételeit és módját a Közgazdaságtudományi Kar
Szervezeti és Működési Rendjének 1. számú melléklete tartalmazza.
Kiváló Hallgató díja
(1) A Kiváló Hallgató címet díjat a Közgazdaságtudományi Kar azon végzős hallgatója kaphatja meg,
aki az alábbi feltételeknek a leginkább megfelel:
a) Kötelező szaktantárgyaiból (BA/BSc, valamint MA/MSc képzés esetén), illetve
főszakirányos tantárgyaiból (nyolc tantárgy és két féléves szakszeminárium)
(hagyományos egyetemi képzés esetén) a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga 5,00.
b) Szigorlatai, Kkomplex vizsgája jeles (hagyományos egyetemi képzés esetén a
főszakirányos komplex vizsga).
c) Szakdolgozatára a bíráló(k)tól és a záróvizsga alkalmával a szóbeli védés során is jeles
érdemjegyet kapott.
d) Oklevelének minősítése kiváló.
e) Az adott tanév végén megtartott diplomaosztó Oklevélátadó Üünnepi Ttanácsülésen
oklevelet kap, azaz rendelkezik az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsgával, illetve
nyelvvizsgákkal.
(2) A Kiváló Hallgató elismerést a szak-, illetve szakirányfelelősök javaslatára a dékán ítéli oda,
alapszakonként, mesterszakonként, valamint a hagyományos egyetemi képzésben
főszakirányonként annak a hallgató(k)nak, aki a fenti feltételeknek a szakon, illetve szakirányon
belül a leginkább megfelel. Abban az esetben, ha az adott szakon belül egynél több hallgató felel
meg a feltételeknek, úgy a szakfelelős a hallgatók egyéb szakmai tevékenysége alapján tesz
javaslatot a díjazott személyére.
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(2)(3) A Díj évente egyszer, a Kar Oklevélátadó Ünnepi Tanácsülésén kerül átadásra, függetlenül
attól, hogy a hallgató a tanéven belül melyik záróvizsgaidőszakban tett záróvizsgát.
(3)(4) A Kiváló Hallgató címmel Díjjal járó pénzjutalmakat a Kar saját bevételéből finanszírozza.
(5) A Kiváló Hallgató cím Díj odaítélésének további szempontjait, feltételeit és módját a
Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének 1. számú melléklete tartalmazza.

Pro Facultate Junior Díj
(1) Pro Facultate Junior közösségi dDíjban a Kar alap- vagy mesterképzési szakos végzős hallgatója
részesülhet, aki tanulmányai során jó tanulmányi eredménye mellett sokat tett a kari közösség
épüléséért, erősítéséért, a közösségi élet fejlesztéséért.
(2) A Díjat a Kari Hallgatói Önkormányzattól és a szakfelelősöktől felhívásra beérkezett hallgatói és
oktatói javaslatok alapján képzési szintenként egy öttagú bizottság ítéli oda. A bizottság tagjai: a
Kar dékánja, a Kar tanulmányi dékánhelyettese, a Kar oktatási dékánhelyettese, a Kar gazdasági
dékánhelyettese, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője és a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke vagy
annak megbízottja.
(3)(2) A javaslattételre vonatkozó felhívást a Kar Dékáni Hivatala teszi közzé és a beérkezett
előterjesztéseket is a Hivatal gyűjti és készíti elő döntéshozatalra a bizottságnak.
(4)(3) A Díjjal járó pénzjutalmat a Kar saját bevétele terhére finanszírozza.
(4) A Díj odaítélésének további szempontjait, feltételeit és módját a Közgazdaságtudományi Kar
Szervezeti és Működési Rendjének 1. számú melléklete tartalmazza.
Legjobb szakdolgozat díja
(1) A legjobb szakdolgozat díját a Kar azon mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben résztvevő
végzős hallgatója kaphatja meg, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
a) Szakszeminárium I., illetve szakszeminárium II. kurzusokon jeles érdemjegyet szerzett.
b) Szakdolgozatára a bírálóktól és a záróvizsga alkalmával a szóbeli védés során is jeles
érdemjegyet kapott.
c) Szakdolgozata a szakfelelős (specializációt is tartalmazó szakok esetében a
specializációfelelős) meglátása szerint olyan tudományosan kiemelkedő és/vagy
módszertanilag újszerű elemeket tartalmaz, amelyek tükrözik az adott szak céljait és a
szak által képviselt jellemvonásokat.
(2) A Legjobb szakdolgozat díját a témavezetők jelölését követően a szakfelelős, illetve a
specializációfelelős javaslatára a dékán ítéli oda. Egy szakról csak egyetlen hallgató részesülhet az
elismerésben.
(3) A Díj évente egyszer, a Kar Oklevélátadó Ünnepi Tanácsülésén kerül átadásra, függetlenül attól,
hogy a hallgató a tanéven belül melyik záróvizsgaidőszakban tett záróvizsgát.
(4) A Díjjal járó pénzjutalmakat a Kar saját bevételéből finanszírozza.
(5) A Díj odaítélésének további szempontjait, feltételeit és módját a Közgazdaságtudományi Kar
Szervezeti és Működési Rendjének 1. számú melléklete tartalmazza.
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II. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar kari sajátosságai
A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar egyéb kari ösztöndíji a következő:
a) Pro Facultate Junior Díj
Pro Facultate Junior-díj
(1) Pro Facultate Junior-díjban a Kar olyan alap- vagy mesterképzési szakos végzős hallgatója
részesülhet, aki tanulmányai során jó tanulmányi eredménye mellett sokat tett a kari közösség
épüléséért, erősítéséért, a közösségi élet fejlesztéséért.
(2) A díjat a felhívásra beérkezett hallgatói és oktatói javaslatok alapján képzési szintenként egy
öttagú bizottság ítéli oda. A bizottság tagjai: a Kar dékánja, a Kar oktatási dékánhelyettes, a Kar
nemzetközi dékánhelyettese, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője és a Kari Hallgatói
Önkormányzat elnöke vagy annak megbízottja. A javaslattételre vonatkozó felhívást a Kar
Dékáni Hivatala teszi közzé és a beérkezett előterjesztéseket is a Hivatal gyűjti és készíti elő
döntéshozatalra a bizottságnak.
A díj átadására a tanév végén, az oklevélátadó ünnepi tanácsülés alkalmával kerül sor. A díj egy
díszdobozban elhelyezett emlékéremből, az odaítélését igazoló díszoklevélből és 50 ezer forint összegű
pénzjutalomból áll. Az oklevél aláírója a dékán, dátuma az átadás napja.

