
 

 

Hallgatói ösztöndíjak kezelése                       F1.6.2/01 

 FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 

1. Csomor László-díj pályázatának kiírása 

képgrafikus hallgatók részére 

Grafika Tanszék vezetője minden év márciusa 

1.1. A pályázat leadása pályázó hallgató  kiírás szerinti 

hónap, nap 

1.2. A pályázatok elbírálása, a díjazott személy 

kiválasztása 

Grafika Tanszék 

képgrafika specializáció 

tanári kara 

minden év májusa 

1.3. Tanulmányi Osztály értesítése a döntésről tanszéki adminisztrátor döntés után azonnal 

1.4. A díj kifizetése a bizottság döntése alapján Tanulmányi Osztály minden év júniusa 

2. Részvétel a Miskolci Grafikai Triennálén-

díj pályázat kiírása képgrafikus hallgatók 

részére 

Grafika Tanszék vezetője három évente…… 

2.1. A pályázat leadása pályázó hallgató  kiírás szerinti 

hónap, nap 

2.2. A pályázatok elbírálása, a díjazott személy 

kiválasztása 

Grafika Tanszék 

képgrafika specializáció 

tanári kara 

adott év májusa 

2.3. Tanulmányi Osztály értesítése a döntésről tanszéki adminisztrátor döntés után azonnal 

2.4.  A díj kifizetése  Tanulmányi Osztály adott év júniusa 

3. Székely Bertalan ösztöndíj pályázatának 

kiírása a nappali munkarendben tanuló 

hallgatóknak 

oktatási rektorhelyettes minden év májusa 

3.1. A pályázat javaslása tanszékvezető, mester  

3.2. A pályázat leadása a Tanulmányi 

Osztályra 

pályázó hallgató minden év júniusa, 

kiírás szerinti nap 

3.3. A bíráló bizottság felállítása  Szenátus adott év júniusa 

3.4. A pályázatok elbírálása Bizottság adott év júniusa 

3.5. Tanulmányi Osztály értesítése a döntésről Bizottság a döntést követően 

3.6. Az ösztöndíj folyósítása Tanulmányi Osztály havonta,  

10 hónapon át 

4. Kiss Józsefné támogatás  pályázati kiírása 

festőművész hallgatók részére 

Festő Tanszék 

tanszékvezetője 

minden év áprilisa 

4.1. A pályázat beadása pályázó hallgató kiírás szerint 

4.2. A támogatandó hallgató kiválasztása tanszéki értekezlet  

4.3. A Tanulmányi Osztály hivatalos értesítése 

a döntés eredményéről 

tanszéki adminisztrátor a döntést követően 

4.4. A támogatás kifizetése  Tanulmányi Osztály  

5. Barcsay jutalom-díj kiírása  kuratórium elnöke évente 

5.1. A pályázat beadása pályázó hallgató kiírás szerint 

5.2. A jutalom odaítélése kuratórium évente 

5.3. A Tanulmányi Osztály hivatalos értesítése kuratórium elnöke a döntést követően 



 

 

a döntés eredményéről 

5.4. A jutalom kifizetése Tanulmányi Osztály  

6. Kondor Béla-díj kiírása festő ill. 

képgrafikus hallgató részére 

 minden év 

áprilisában, kiírás 

szerint 

6.1. A pályázatok beadása pályázó hallgató adott év májusa 

6.2. Pályázatok elbírálása Festő Tanszék és Grafika 

Tanszék vezetői 

május végén 

6.3. A díj és plakett átadása Rektor tanévnyitó 

6.4. A díj összegének átutalása Tanulmányi Osztály tanévnyitót 

követően 

7. Vígh Tamás-díj diplomázó szobrász 

hallgatók részére 

Szobrász Tanszék vezetője minden év június 

elején 

7.1. elbírálás Szobrász Tanszék – 

diplomabíráló bizottság 

szobrász 

diplomavédések 

után 

7.2. A díj és plakett átadása Szobrász Tanszék vezetője évzáró 

8. Török Richárd-díj kiírása diplomázó 

szobrász hallgatók részére 

Szobrász Tanszék vezetője minden év áprilisa 

8.1. A pályázatok beadása tanszéki adminisztrátor szakdolgozat 

leadásakor 

8.2.  A pályázatok elbírálása Török Richárd Alapítvány 

kuratóriuma 

szobrász 

diplomakiállítás 

alatt 

8.3. A díj összegének átutalása Tanulmányi Osztály döntést követően 

8.4. A díj átadása Török Richárd-díj 

alapítója, Szobrász 

Tanszék vezetője 

évzáró 

 


