
 
14/2015 (VI.17.) ELTE BGGYK Kari Tanács határozata 
a kari Walter Bachmann-díj alapító okiratának módosításáról 
 

1./ Az ELTE BGGYK Kari Tanácsa jóváhagyja a Walter Bachmann- díj Alapító Okiratának 
módosítását. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T1 
 
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főiskolai tanácsa 1999. november 24-i 
ülésén megalapítja a 
 

Walter Bachmann-díjat 
 
A díj megalapítóit az a szándék vezérli, hogy tisztelettel megörökítsék Walter Bachmann emlékét a 
magyar gyógypedagógia számára. 

A díj megalapításának az a célja, hogy elismerje a legkiemelkedőbb, tudományos értékű 
szakdolgozatok készítőit. 

A díjat minden tanévben egy alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben és egy 
mesterképzésben részt vevő hallgató pályázat útján nyerheti el. A pályázattal kapcsolatos 
információkat az évente meghirdetésre kerülő pályázati felhívás tartalmazza. 

A díj elnyerésére pályázhat a Kar minden alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben és 
mesterképzésben részt vevő, végzős hallgatója, aki: 
- teljes- vagy részidős képzésben vett részt, 
- az őszi vagy a tavaszi szemeszterben védte meg szakdolgozatát,  
- jeles (5) minősítésű szakdolgozatot készített. 
 
A pályázatot az intézetigazgatóhoz kell benyújtani, a tavaszi szemeszterben szervezett 
szakdolgozatvédések befejezését követően, az aktuális pályázati kiírásnak megfelelően.  
A pályázat tartalmazza a szakdolgozatot, valamint annak tézisszerű összefoglalását, a 
szakdolgozat bírálatait és a jegyzőkönyvet. 

A beérkezett pályázatokat az intézet munkatársai közösen értékelik. Ezt követően a szakirányokat 
gondozó intézetek, az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, illetve a 
Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet, szakirányonként 1 alapképzésben vagy 
szakirányú továbbképzésben és 1 mesterképzésben készített dolgozatot terjeszthetnek fel a díjra. 
Az Általános Gyógypedagógiai Intézet, a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet, a 
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet intézetenként 1 alapképzést vagy szakirányú 
továbbképzést és 1 mesterképzést lezáró szakdolgozatot jelölhet; a Gyógypedagógiai 
Továbbképző Központ 1 szakirányú továbbképzésben készített szakdolgozatot terjeszthet fel. A 
kiválasztott dolgozatokat illetve a hozzájuk tartozó bírálatokat és jegyzőkönyvet az intézetigazgató 
a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesnek küldi meg.  

 

                                                           
1
 a 2006. május 31-én, a 2011. május 11-én, valamint a 2015. június 17-én elfogadott módosításokkal. 



A beérkezett pályázatokat 4 tagú bizottság bírálja. A bizottság munkáját a HÖK hallgatói delegáltja 
figyelemmel kíséri. A bizottság tagjait – a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság javaslata alapján 
– a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes kéri fel. A bizottság véleményezi 
és rangsorolja a pályázatokat. A döntést a bíráló bizottság hozza meg. 
A díj bronz emlékplakettből, a díj átadását igazoló okiratból és pénzjutalomból áll. Az 1999/2000. 
tanévben a díj összege 50 ezer Ft. A díj összegét minden további évben a pályázati felhívás 
tartalmazza. 

A díjat vagy díjakat minden évben a kari diplomaosztó ünnepély keretében adja át a dékán. Ezt 
megelőzően ismerteti Walter Bachmann szakmai életútját. 

A díj nyertesei, szakdolgozati témájukról előadást tartanak az évente a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából rendezett kari tudományos konferencián. 

 
Dr. Zászkaliczky Péter 
főiskolai tanár 
dékán 

 
Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
 


