2/2020. sz. Dékáni utasítás
Az IMSc programhoz kapcsolódó elismerési rendszer 2020.09.01-től
(2020. január 15. / Charaf Hassan)
Jelen dékáni utasítás az „Integrált” villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc+MSc (IMSc) program
elismerési rendszerét szabályozza.
I. IMSc ösztöndíj
1. Az IMSc program résztvevői a 2020/2021. tanév első szemeszterétől – a program első
szemeszterének hallgatói kivételével - IMSc ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj alapösszege a
2020/2021. tanévben A = 10 ezer Ft/hó. Az ún. IMSc alapösztöndíj szemeszterenként eltérő az
alábbi táblázatnak megfelelően:
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2. Az IMSc ösztöndíj a 2-8. szemeszterekben a megelőző szemeszter tanulmányi eredményétől és
többletteljesítményétől függ az alábbiak szerint:
Kredittel súlyozott tanulmányi átlag (a)
+ a megszerzett IMSc pont (p)
Ösztöndíj

𝑎 ≥ 4.0
𝑝 ≥ 30
A

𝑎 ≥ 4.25
𝑝 ≥ 60
1.5 * A

𝑎 ≥ 4.5
𝑝 ≥ 90
2*A

3. A 8-11. szemeszterekben az alapösztöndíjon túl a többletteljesítmény és a kiválóság értékelését és
elismerését – dékáni iránymutatás mellett – a hallgatót befogadó tanszék végzi. Ennek maximális
mértéke a 2020/2021. tanévben
Szemeszter
Összeg/hó

8
40 ezer Ft/hó

9
70 ezer Ft/hó

10
80 ezer Ft/hó

11
100 ezer Ft/hó

2. Dékáni IMSc Ösztöndíj
Az IMSc ösztöndíjon túl a Kar dékánja a BSc képzés időszakára évfolyamonként és szakonként a
legkiválóbb (max. 5) hallgatónak tanévenként egyszer Dékáni IMSc Ösztöndíjat adományozhat,
melynek mértéke a 2020/2021. tanévben 200 ezer Ft/év/hallgató. A BSc képzés negyedik tanévére
(hetedik félévére) az ösztöndíj összegének fele adható. Dékáni IMSc Ösztöndíjban csak az a hallgató
részesülhet, aki az adott tanév végéig valamennyi mintatantervi követelményét teljesítette és a
következő félévben is az IMSc program résztvevője. A hallgatói teljesítmények sorrendjét 50%-ban az
adott tanévben elért, kredittel súlyozott tanulmányi átlag, és 50%-ban az adott tanévben teljesített
tárgyakhoz köthető többletteljesítések során szerzett IMSc pontok száma határozza meg az alábbiak
szerint:

Dékáni IMSc Ösztöndíj rangsorpontszám = (Súlyozott tanulmányi átlag – 4.00) * 150 +
IMSc pontok száma / az időszak féléveinek száma
Az egyösszegű ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
3. IMSc Elismerő Oklevél
A Kar dékánja minden tanév lezártával az IMSc program évfolyamonként és szakonként legjobban
teljesítő, de az adott szemeszterben Dékáni IMSc Ösztöndíjban nem részesített további legfeljebb 5-5
hallgatója tanulmányi munkájának elismeréseként IMSc Elismerő Oklevelet adományoz. IMSc Elismerő
Oklevélben csak az a hallgató részesülhet, aki az adott tanév végéig valamennyi mintatantervi
követelményét teljesítette és a következő félévben is az IMSc program résztvevője. A hallgatói
teljesítmények sorrendjét esetükben is 50%-ban az adott tanévben elért, kredittel súlyozott
tanulmányi átlag, és 50%-ban az adott tanévben teljesített tárgyakhoz köthető többletteljesítések
során szerzett pontok határozzák meg az alábbiak szerint:
IMSc Elismerő Oklevél rangsorpontszám = (Kreditindex – 4.00) * 150 +
IMSc pontok száma / az időszak féléveinek száma
Az IMSc Elismerő Oklevél átadására a Kari IMSc Ösztöndíjakkal egyidejűleg, ünnepélyes keretek között
kerül sor.
4. Megpályázható díjak, elismerések
A BME VIK Hallgatói Képviselet által koordinált egyes tanulmányi ösztöndíj pályázatok értékelése során
a tanulmányi eredmények mellett a megszerzett IMSc pontokat is figyelembe veszik.
5. Könnyített BSc-MSc átmenet
A BME VIK Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi szabályzata biztosítja a szóbeli vizsga lehetőségét és az
IMSc pontok figyelembevételét, ami lényegesen könnyebbé teszi a BSc-MSc átmenetet a program
résztvevői számára.
6. Vállalati programok, ösztöndíjak
A gazdasági vállalatok nagy érdeklődéssel fogadták az IMSc program bevezetését és figyelik annak
fejlődését. Már megérkeztek karunkra több cég első program- és ösztöndíjajánlatai, melyek hosszú
távon kívánják ösztönözni a hallgatókat az IMSc programban való részvételre, kiváló tanulmányi munka
és tudományos tevékenység vállalására.
Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napjától lép hatályba.
Dr. Charaf Hassan
dékán s.k.

