Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj
Pontrendszer
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatának pontozási elveit az alábbi dokumentum
tartalmazza.

1. kategória: Egyetemi és EHK ülések irányadó pontszámai


Szenátus ülése: 4 pont/ülés 1
Szenátusi ülésről való igazolatlan távolmaradás esetén, pályázaton elért összpontszám lefeleződik.



EHK ülés:
Időtartam
1

Pontszám
Igazolatlan hiányzás esetén
Előbb távozás/késés esetén



x > 90 perc
4 pont
-4 pont

1pont

2 pont

Szenátusi bizottság ülése:
Szenátusi bizottságról való igazolatlan távolmaradás esetén, a pályázaton elért
összpontszám lefeleződik.
Időtartam
1

Pontszám
Igazolatlan hiányzás esetén
Előbb távozás/késés esetén



x < 90 perc
2 pont
-2 pont

x < 90 perc
2 pont
-2 pont

x > 90 perc
4 pont
-4 pont

1pont

2 pont

Egyetemi bizottság ülése:
(Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Etikai Bizottság, Egyetemi Sportbizottság stb.):
Időtartam
1

Pontszám
Igazolatlan hiányzás esetén
Előbb távozás/késés esetén



x < 90 perc
2 pont
-2 pont

x > 90 perc
4 pont
-4 pont

1pont

2 pont

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság: 2 pont/óra
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Az EHK és Szenátusi ülés valamint Szenátus bizottsági ülések pontszámának meghatározása
függ az ülés időtartamától, a témák fontosságától, valamint a napirendi pontok számától és hoszszától, így a fentebb meghatározott pontszám eltérhet, maximum a pontszám kétszereséig.

2. kategória: Belső bizottságok irányadó pontszámai
A bizottságvezetők a bizottsági értékeléssel összefüggésben
 a bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet készítenek,
 a bizottsági üléseken a tagok jelenlétét rögzítik, nyilvánosan vezetik,
 a bizottsági tagok munkáját ellenőrzik, és javaslatot küldenek az EHK elnökének a bizottsági tagok értékelésére, a megadott táblázatos formában a saját beszámolóra vonatkozó
feltételek szerint az EHK levelező listájára.
Az oktatási, kollégiumi, szociális, pályázati és gazdasági referens feladatkörének általános ellátásáért (e-mail, rendszeres bizottsági ülések, feladatok kiosztása, határidők betartatása, munka dokumentálása stb.) heti 4 alappontot kap. Ezek hiányos ellátásáért nem jár pont, a kötelező feladatok el
nem végzéséért pedig maximum 8 pontlevonás adható.
Az egyéb, a bizottság és az adott referens általános feladatkörét alapszinten ellátó tevékenységeken túlmutató projektek értékelése, az alappontokon felül történik, maximum a heti alappont
tízszereséig.
Belső bizottsági üléseken való részvétel:
Időtartam
Pontszám

x < 45 perc
1 pont

45 < x <90 perc
2 pont

x > 90 perc
3 pont

A bizottsági ülés pontszámának meghatározása függ az ülés időtartamától, a témák fontosságától,
valamint a napirendi pontok számától és hosszától, így a fentebb meghatározott pontszám eltérhet, maximum a pontszám kétszereséig.

3. kategória: Egyéb, a fentebbi kategóriákba nem sorolható tevékenységek
pontszámai
Egyéb, a fentebb meghatározott kategóriákba nem sorolható feladatok, projektek értékelése a
beszámolóban való feltüntetésén túl, az elnöknek való személyes beszámolás alkalmával történik.
Felügyeleti feladatok:
 Kari lap felügyelete: 2 pont/megjelent szám


Műhely felügyelete: 6 pont/megjelent szám



Kari Hallgatói Fórum, Kari Hallgatói Szavazás felügyelete és szavazatszámlálás: a tényleges
munkaóra függvényében
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Az egyéb feladatok ellátásáért fő szabályként az elvégzett munka időtartama alapján 1 pont/tényleges
munkaóra adható, amely a feladat fontosságától függően módosulhat maximum a pontszám tízszereséig
1 pont értékét az EHK elnöke határozza meg az elnöki ciklus elején. A 2016/17/1 félévben 1500
forint/pont.
2016. augusztus 18.
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