A "Kar Kiváló Hallgatója" cím adományozásának szabályzata
1.) A GTK Kari Tanácsa a kari SzMSz 17. § pontja alapján 2000. február hó 2-ik napján megalapította a
"Kar Kiváló hallgatója" címet (továbbiakban: a Cím). A Cím adományozásának szabályzatát a GTK Kari
Tanácsa 2013. december 4-i ülésén módosította. A Cím odaítélésének szabályait az alábbi pontokban
határozzuk meg.
2.) A Cím a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közösségi munka együttes elismerését
szolgálja.
3.) A Címet évente egy alkalommal, kategóriánként (lásd 4. pont) egy-egy főnek, összességében 6 főnek
lehet kiosztani. Pályázat hiányában vagy minőségi okok miatt a Cím visszatartható.
4.) A Cím pályázat útján nyerhető el. A kar minden, az adott tanévben végző nappali tagozatos hallgatója
pályázhat (az 5-8. pontokban leírtak szerint). A pályázatok az alábbi képzési szintek és képzési területek
szerint kerülnek elbírálásra:
Képzési szintek szerint:
nappali tagozatos alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók
nappali tagozatos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatók
Képzési terület szerint:
műszaki képzési terület,
gazdaságtudományi képzési terület,
társadalom-, bölcsészet- és pedagógiai képzési területek
5.) A pályázatot a Dékán és a Hallgatói Képviselet írja ki.
A pályázati anyagokat a Dékán által felkért bizottság bírálja el.
6.) A pályázat beadásának alapvető feltételei:
felvett diplomamunka v. keresztfélév esetén végzett státusz
az utolsó két félévben a diplomaátlagolás szerinti skálán legalább jó minősítésű tanulmányi
teljesítmény
7.) A pályázatban a hallgatónak részletes ismertetést kell adnia az általa végzett szakmai, tudományos,
közéleti munkáról; csatolandók a tanulmányi eredményt, nyelvtudást, TDK munkát és egyéb
tevékenységeket igazoló iratok. A pályázathoz csatolandó tanszékvezetői, oktatói ajánlás.
8.) A pályázatok elbírálása a következő szempontok szerint történik:
tanulmányi eredmény,
tudományos munka,
TDK dolgozat,
szakmai tevékenység,
közösségi munka,
kiemelkedő sport eredmények,
a hallgató által végzett tevékenységek.
A bírálati szempontokat a Hallgatói Képviselet javaslatára a Kari Tanács hagyja jóvá. A bírálati szempontok
e szabályzat kiegészítését képezik.
9.) A Bizottság által felállított és javasolt sorrendet a Kari Tanács hagyja jóvá.
10.) A Cím odaítélésével a hallgató a következőket kapja:
névre szóló díszoklevél borítóval,
egyszeri pénzjutalom
11.) A Cím átadása nyilvánosan és ünnepélyes keretek között történik

