
- - -
1-1-1+1+11-141+11+HI-7711F44+1+1+1-1441-1-1-1-1

REKTOR

412014. (VII.01.) szarnti Rektori

a BME TehetsegsegitO Tan6csr6I

fejezet

A TehetsagsegitO Tanks megalakulasanak okai

A BME IFT 2.1.2. pontjaban rogzitettek koordinaci6j6ra, a Kepzesi K6dex 2. § (4)
bekezdese felhatalmazäsa alapr a Budapesti Milszaki es Gazdasagtudomanyi

Egyetemen Tehetsegsegitó Tanks (TT) mOkedik. A TT munk6ja a kepzesek
menedzseleset thmogatja, a Millegyetem tehetseggondoz6 rendszeret erOsiti.

A tehetsegsegitO tanacsokkal kapcsolatos - Magyar TehetsegsegitO Szervezetek
SzOvetsege honlapj6n megjelenitett - anyagok az alabbi linken erhetOk el:

http://tehetseghu/

fejezet

A Tehetsegsegite Tanks caljai es tevekenysége

1. § A BME TehetsegsegitO Tanks megalakitásanak celja:

az atfog6 szervezeti egysegekben foly6 tehetsegsegite tevekenysegek
OsszehangolAsa,

javaslatok es ajanlasok kidolgothsa a képzeseket vezetO testuletek es
vezetok, valamint a kepzesekkel kapcsolatos szabAlyokat es terveket
gondoz6 szervezetek es vezetOk szarnka,

a mOegyetemi tehetsegmenedzsment fejlesztesi programjainak
figyelemmel kiserese, koordinki6ja, a jai gyakorlatok terjesztese,

segiteni a tehetsegsegith munka eredmenyeinek terjeszteset.

2. § A TT tevekenysegei:

A tehetsegmenedzsment szempontj61361 kiemelten fontos egyOttmOkOdesi
megãllapod6sok eredmenyeinek ertekelese es nepszerilsitese.

A kOzepiskol6sokkal kapcsolatos PR es 	 marketing tevekenyseg
ertekelese,	 az egyes àtfog6 szervezeti egysegek es kOzremOkOdO
testuletek	 munkarak	 otletekkel	 es	 tanacsokkal	 segitese,
Osszehangolasa.
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(3) Az Nftv. szerinti tehetseggondozesi programok segitese, igy kUltinOsen:

a — tudomanyos diekkOrOk tanacsaival egyOttmOkOdve - tudomanyos
diekkäri munka figyelemmel kiserese, specielis hallgatOi csoportok
(kOlfOldi hallgatek, nem nappali hallgatOk stb.) tudomanyos diekkOrei
alakitesdnak OsztOnzese,

a szakkollegiumi programok ertekelese, eredmenyeinek nepszenlsitese,

a mentorprogramok hetrenyos helyzet0 hallgateival OsszeftiggO
tehetsegsegite programok figyelemmel kiserese es Osztanzese.

(4) Specielis tehetsegmenedzsment programok kialakitasenak OsztOnzese, es
segitese, kOlOnOsen az alebbiakban:

Az egyetemi szabalyozasok tehetságsegit6 rendelkezeseinek szinergikus
kialakitesa, javaslattetel:

a tanulmenyok kezdetehez kapcsoledO tehetsegsegitO eszkOzOkre,

a legkivelebb henget& adatbazisdnak, OsztOnzesmenedzsment-
rendszerenek kialakitesara,

a tehetsegmenedzsmentet nepszerCisit5 programok, konferenciak,
kOzOssegi elmenyek szervezesere.

Javaslatok kidolgozasa az egyetemi tehetseggondozes internetes
megjelenitesere, tartalomfejlesztêsere.

A tehetsegpontokban foly6 munka nepszenlisitese.

Kapcsolat tartesa mes tehetsegsegite tanacsokkal, a tehetsegsegites
orszegos szervezeteivel.

III. fejezet

A TehetsegsegitO Tanacs szervezete 6s mtiketcl6se

3. §

A TT Ogyrendjet maga alkotja meg, es hagyja Ave.

A TT szOkseg szerint, de legalebb negyedevente Olesezik.

(3) A TT tagjai:

a VegyeszmernOki es Biomernoki Kar (VBK) elOzO dekanja, aki egyben a
TT elneike,

az oktatasi rektorhelyettes,



a dakenok eltal delegelt egy-egy kari foglalkortatott,

az EHDK delegaltja,

az EHBDT delegaltja,

az ETDT delegaltja,

a MUSZAK kepviselOje,

az Alkalmazott PedagOgia es PszicholOgia Intêzet kepviseleje,

a TT titkera, akit a TT elnOke biz meg.

A TT uleseire — tanecskozesi joggal - az elnOk berkit meghivhat.

A TT javaslatait, ellesfoglalesait az erintett testuleteknek, etfogO szervezeti
egysêgek vezetoinek kuldi meg.

A TT ugyrendjet, Olesenek emlekeztetOit a KTH honlapjan nyilvânossagra
hozza.

A TT mOkOdesenek adminisztrativ felteteleit a KTH NemzetkOzi-
tudomânyos es oktatesigazgatesi Csoport biztositja.

IV. fejezet

4.§ A kOrlevelet a KOzponti Tanulmenyi Hivatal gondozza.

5.§ A Magyar TehetsegsegitO Szervezetek Szovetsege TehetsegsegitO
Tanecseban a BME-t a VBK dekenja kepviseli. A VBK dekenja a Vezet6i
Ertekezlet szernera szOkseg szerint, de legalebb felêvente beszamol a Magyar
TehetsegsegitO Szervezetek SzOvetsegeben vêgzett munkajarOl.

Budapest, 2014. plus 01.                                  
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