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A HALLGATÓK KÉTHARMADA KAP ÖSZTÖNDÍJAT 

Félévente változik az apanázs 
Nem hivatalos felmérések szerint az egyetemi hallgatókat 
legjobban érdeklő dolgok között toronymagasan vezet az 

adott félévben kiosztható ösztöndíjak nagysága, s a karok 
és a szakok között fennálló, általuk valósnak vélt szá-

mítási anomáliák és az ebből adódó különbségek rejtélye. 

A Szegedi Tudományegyete-
men (SZTE) az ösztöndíjakat 
szakonként és évfolyamon-
ként számolják ki. A döntést 
minden esetben a kari hall-
gatói önkormányzat (HÖK) 
hozza meg, rajtuk múlik, hogy 
az adott félévben mennyi lesz 
az ösztöndíj. 

A „vezérfonal" 
A HÖK minden szemeszter-

ben az adott karra vonatkozó 
hallgatói normatíva bizonyos 
összegét szavazza meg mint 
ösztöndíjként szétosztható 
pénzt. Általános szabály to-
vábbá, hogy minden karon 
igyekeznek körülbelül az ott 
tanulók kétharmadának ösz-

töndíjat fizetni. További „sor-
vezetőnek" számít, hogy 
3,5-es átlag alatt nem „illik" 
pénzzel jutalmazni a tanul-
mányokat. Ez utóbbit néhány 
esetben figyelmen kívül hagy-
ják a HÖK-ök, ebben a fél-
évben például a gazdaságtu-
dományi karon (GTK) har-
madéven 3-mas átíagért is le-
het ösztöndíjat kapni. Az 
utóbbi időben az is bevett gya-
korlattá vált, hogy évfolya-
mokra szétbontva állapítják 
meg a hallgatói illetménye-
ket. 

Kari sajátosságok 
A már említett szabályok 

mellett minden karon vannak 

A diákokat talán az érdekli a legjobban, mennyi pénz érkezik a számlájukra, FOTÓ: KARNOK CSABA 

egyedi számítási módszerek 
is. A jogi karon külön szá-
molják a jogászok, a munka-
ügyi kapcsolatok és a tb sza-

• ÖSZTÖNDÍJAK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 
(2003-2004-es tanév első szemeszter) 

KAR Hallgatók száma száma 
Legkisebb Legnagyobb 

ösztörn'j (Ft) ösztöndíj (Ft) 

Állam- és jogtudományi kar 1320 466 12 500 j 29 600 
Általános orvostudományi kar 984 562 4000 18 000 

Bölcsészettudományi kar 3216 1290 4500 | 38 950 
Egészségügyi főiskolai kar 709 532 10 000 34 500 I 
Gazdaságtudományi kar 561 261 7000 17 000 

Gyógyszerésztudományi kar 473 295 2800 19 200 
Tanárképző főiskolai kar 2393 1025 1000 i i 

30 000 
Mezőgazdasági főiskolai kar 290 141 7000 26 000 

Szegedi élelmiszeripari főiskolai kar 694 223 7000 28 000 
Természettudományi kar 2560 1381 2600 26 200 

Zeneművészeti főiskolai kar* 200 - -

'A konzena/öhumöan etíten a létóvben még nem S/ette* ösztöndíjat mert nem áttapRották meg. kinek jár és mennyi pénzt osztanak sz&. 

Forrás: Hallgatói Szolgáltató Iroda 

kosok ösztöndíját. A bölcsész-
karon intézetenkénti „kala-
pokba" sorolják az egyes sza-
kokat, így például a magyar 
szakosok és a szociológus 
hallgatók külön elbírálás alá 
esnek. A GTK-n az első három 
évfolyamon egységes az ösz-
töndíjszámítás, utána viszont 
a szakosodásnak megfelelően 
„megbomlik" az egység. A ter-
mészettudományi kar jelleg-
zetessége, hogy a kutató sza-
kokon - ide tartozik a többi 
között a biológus, a fizikus, a 
vegyész - kétszeres pénzt fi-
zetnek a jó jegyekért. 

Az ösztöndíj mértéke 
Az ösztöndíj mértékét a 

HÖK nagyvonalúságán túl 
alapvetően meghatározza az 
adott évfolyam tanulmányi át-
laga. A fentebb említett GTK-n 
ugyanis olyan évfolyam is van, 
ahol 4,2 alatt senki sem kap 
ösztöndíjat. Az évfolyamátíag 

ugyanis a küszöb, kétszeresen 
is: egyrészt alatta nem adható 
ösztöndíj, másrészt az átlagot 
produkáló hallgató kapja az 
évfolyamon adható legkisebb 
ösztöndíjat. Az évfolyam- és a 
kitűnő átlag közötti hol ki-
sebb, hol nagyobb sávot osztja 
fel a HÖK. Ekkor dől el, ki és 
mennyit kaphat az előző félévi 
teljesítményéért. 

Debrecenben 
más a módi 

Az ösztöndíj számításának 
módja egyetemenként más és 
más. Az SZTE gyakorlatával 
szöges ellentétben áll például 
a Debreceni Egyetem mód-
szere, ahol sávosan számolják 
az ösztöndíjat. Kartól és szak-
tól függetlenül 7 sávot álla-
pítottak meg, s annak meg-
felelően kapják a hallgatók az 
ösztöndíjat, hogy melyik sáv-
ba esnek bele. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Badó Attila, a nyugodt rektorhelyettes 
Korábban ifjúsági, később hallga-
tói ügyek rektorhelyetteséről be-

széltek a diákok, ám ez már a 
múlté. Badó Attila egyetemi do-

cens a hallgatói és közkapcsolati 
rektorhelyettesi tisztség ellátására 

kapott megbízást. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
Az ú jonnan összekapcsolt két feladat-
kör jól kiegészítheti egymást, hiszen 
ideális esetben minden külső kapcso-
lat ápolása a hallgatók érdekében tör-
ténik. 

Az idegen nyelveket jól beszélő rek-
torhelyettes, aki az összehasonlító jogi 
intézet igazgatójaként, a jogi kar dé-
kánhelyetteseként leginkább nemzet-
közi ügyekkel foglalkozott eddig, most 
magyarul próbál szót érteni a hall-
gatókkal és az egyetem partner in-
tézményeivel. 

Badó Attila feladatköre igen össze-
tett . A hallgatói szolgáltató intézmé-
nyek munká jának irányítása, a köz-
kapcsolatok ápolása sok résztevé-
kenység összefoglalása csupán. Fel-
adatá t képezi a kollégiumok ügyei-
nek irányítása, a kollégiumi férőhe-
lyek számának bővítése, és a hallga-
tói férőhelyeket biztosító intézmé-
nyek integrációjának előmozdítása. 
Hozzá tartozik a spor tcent rum, a 
kulturális iroda, és számos egyéb, di-
ákjóléti szolgáltatással foglalkozó in-
tézmény felügyelete. Meg kell szer-
veznie a Szegedi Tudományegyetem 
Baráti Körét, hogy az in tézményben 
diplomázók identi tástudata erősöd-
jön, és egy Szegedhez, az egyetem-
hez kötődő erős országos hálózat jö-
hessen létre. 

Támogatnia kell a hallgatók és ok-
tatók kapcsolatának javítását, hogy 
e sa já tos viszony ne csupán a szük-
séges ismeretek á tadására és sze-
mélytelen számonkérésre szorítkoz-

zon. Emellett elő kell segítenie az 
oktatók hallgatói értékelési rendsze-
rének kidolgozását, mely a minőség-
biztosítás egyik lényeges eleme. Az 
egyre inkább a tomizálódó hallgatók 
pszichés problémáinak kezelésére 
megfelelő intézményi kereteket kell 
kialakítania. Szegeddel, Gsongrád 
megyével, a régióval és más külső 
intézményekkel folytatott együtt-
működés javításán, és konkrét prog-
ramok megvalósításán is törnie kell 
a fejét. 

Az ú j rektorhelyettes egyelőre nyu-
godtnak tűnik. Elmondása szerint 
szokatlan még, hogy szinte megsza-
kítás nélkül a munkájá ra kell gon-
dolnia, és hogy folyamatosan csörög 
a telefonja. Ugy véli azonban, hogy 
néhány évig ez elviselhető, ha u tána 
tapasztalatokkal gazdagon térhet 
vissza korábbi munkahelyére, ahol 
újra az oktatásra, kutatásra és a 
nemzetközi kapcsolatok irányítására 
koncentrálhat . Badó Attila FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Elismerések 
MUNKATÁRSUNKTÓL 
A Szegedi Tudományegyetem 
legutóbbi ülésén a testület 
tagjai döntöttek arról, hogy 
Professor Emeritus címet ado-
mányoznak dr. László Aran-
kának és dr. Pintér Sándornak, 
a gyermekgyógyászati klinika 
egyetemi tanárainak, dr. Lázár 
Györgynek, a kórélettani in-
tézet egyetemi tanárának és 
dr. Kása Péternek, a pszichi-
átriai intézet egyetemi taná-
rának. A Klebelsberg Kunó-díj 
emeritus fokozatát ítélték oda 
dr. Cséka Ervinnek, a jogi kar 
emeritus professzorának és dr. 
Szendrei Kálmánnak, a gyógy-
szerészkar emeritus profesz-
szorának. Pro Universitate-dí-
jat adományoznak dr. Szabó 
Imre tanszékvezető egyetemi 
docensnek, a jogi kar dékán-
jának, dr. Gécseg Ferenc aka-
démikusnak, dr. Zsoldos Fe-
rencné hivatalvezetőnek, dr. 
Szőnyi György Endre intézet-
vezető egyetemi docensnek, 
valamint dr. Homor Géza fő-
iskolai docensnek. Az Egye-
temi sportért kitüntető címet 
dr. Mészáros Tamás profesz-
szornak és Pungor Miklós fő-
iskolai docensnek ítélték oda. 

Állásbörze 
MUNKATÁRSUNKTÓL 
Közel ötven cég több mint öt-
száz állásajánlattal várja a vég-
zett vagy a diploma előtt álló 
hallgatókat a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem integrált felsőoktatási 
állásbörzéjén, amelyet novem-
ber 4-én és 5-én rendeznek a 
fővárosban, a Műegyetem rak-
part 3. szám alatt. Az álláskere-
sők itt megismerhetik a mun-
kaerőpiac igényeit, illetve azo-
kat a praktikus tudnivalókat, 
amelyek hozzásegítik őket a 
számukra megfelelő állás meg-
találásához. A börzén elsősor-
ban a műszaki, informatikai, 
gazdasági, jogi vagy egészség-

Ügyi tanulmányokat folytatók 
találhatják meg számításaikat. 

EGYETEMI KLUBOK 

JATE-KLUB 
október 29. 2 1 óra: jogász 

buli 
október 30. 2 1 óra: stu-

dent-est - újdonságok nosz-
talgiával, házigazda: Varga B. 
László; a kisteremben nosz-
talgiabuli Molnár Lajossal 

október 31. 2 1 óra: Más-
fél-koncert, utána party DJ 
Fraserrel 

november 1 . 2 2 óra: mi-cso-
da buli 

november 3. 2 1 óra: Gőz-
erő-koncert 

november 4. 2 0 óra: Ör-
kénységek - szabad ötletek 
színháza 
SZOTE-KLUB 

október 29. 19 óra: film-
klub, 22 óra: karaoke party 

október 30. 22 óra: „ész-
helyzet" Patkós doktorral 

október 31. 22 óra: péntek 
esti házibuli Gajdács Zoltán-
nal 

november 1 . 2 2 óra: szabad 
szombat party DJ Harmathtal 


