Szabályzatok.2022.07.15.

HTJSZ 1. számú melléklet

A tanulmányi ösztöndíjszámítás alapintézményei
és módja

(1) Korrigált kreditindex:
(2) A minimálösztöndíj:

kki = p(pont)

mö = a hallgatói normatíva 5%-a, 100 forintra kerekítve.

(3) Az ösztöndíj-ponthatár: ph = a korrigált kreditindex alsó határa, a lehető legalacsonyabb olyan pontérték
a hallgatók összpontszám szerinti sorba rendezésével, hogy az ezt elérő hallgatók:
a) száma legfeljebb az ösztöndíjra jogosultak fele, és
b) mindegyike legalább minimál ösztöndíjat kap.

(4) Az ösztöndíjas hallgatók száma: n = az ösztöndíj-ponthatárnál magasabb összpontszámot szerzett, valamint minimum 15 kötelező törzsanyagi és szakirányú kredittel rendelkező, így ösztöndíjra jogosult hallgatók
száma 70.

(5) A változóösztöndíj-tömeg: vöt = az ösztöndíjtömegnek a minimál ösztöndíjak jogosultaknak való kiosztása
után fennmaradó része {vöt = öt – (n × mö)}

(6) A pont forintértéke: pfé = az összpontszám ponthatárt meghaladó részében egy megszerzett pontra kiosztható forintösszeg {pfé = vöt / Σ (öp – ph)}

(7) A hallgatónak járó ösztöndíj: hjö = a hallgató szerzett összpontszáma alapján számított ösztöndíj egyéniesített értéke {hjö = mö + (öp – ph) × pfé}

(8) Az ösztöndíjakat a hallgatóknak járó ösztöndíj 100 forintra való le-, illetve felkerekítésével úgy kell megállapítani, hogy sorra azon hallgatók ösztöndíját kell felfelé kerekíteni, akiknél ez a legkevesebb növekedést jelent,
egészen addig, ameddig az ösztöndíjtömeg ki nem merül.
(9) Először azt kell meghatározni, hány hallgató jogosult ösztöndíjra. Rektori utasítás úgy is rendelkezhet, hogy
csak meghatározott számú korrigált kreditindex felett jogosultak ösztöndíjra a hallgatók.
(10) A jogosult hallgatóknak kiosztásra kerül a minimálösztöndíj (mö).

(11) A kiosztott minimálösztöndíjak összegét le kell vonni a havi ösztöndíjtömegből: ez a változóösztöndíj-tömeg
(vöt).

(12) A hallgatók által elért korrigált kreditindexből le kell vonni a kiosztott minimálösztöndíj értékének megfelelő
ponthatár összeget (ph) hallgatónként. A kapott számadatokat össze kell adni. A változóösztöndíj-tömeg összegét
el kell osztani a számadatok összegével. Ez a fennmaradó pontok (kki–ph) után járó pont forintértéke.

(13) A fennmaradó pontok után járó pont forintértékét hallgatónként a (kki–ph) összegével szorozva és ehhez
hozzáadva a minimálösztöndíjat megállapításra kerül az egyes hallgatók ösztöndíja.

(14) A tanulmányi ösztöndíj számításának módja csak annyiban tér el a korábban alkalmazott tanulmányi ösztöndíj számításának rendszerétől, hogy alapja a korrigált kreditindex. A korrigált kreditindex meghatározásának
módját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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Módosította: a Szenátus 5/2011. (01.27.) sz. határozata.
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