Ke dves Gólyák!

Sok szeretettel köszöntelek Titeket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Karán jómagam és a Hallgatói Önkormányzat nevében,
gratulálok a sikeres érettségihez és a rajzfelvételihez!
Az alábbiakban megtalálhatjátok az első és legfontosabb részleteket az
évkezdéssel kapcsolatban, valamint a legalapvetőbb információkat az első
teendőkről, a tájékozódási lehetőségekről, a kollégiumi férőhelypályázatról, a
szociális ösztöndíj lehetőségeiről, stb.
Elsősorban tudnotok kell, hogy ezekkel az információkkal kapcsolatban minke t, a
Hallgatói Képviseletet (HK) kereshetitek majd minden kérdésetekkel, forduljatok
hozzánk bizalommal.
Most pedig íme a legfontosabb első tudnivalók:
1. Tájékozódás, információs csatornák:
Az évkezdés rengeteg új intézni valóval, teendővel, információval jár számotokra.
Annak érdekében, hogy biztosan ne maradjatok le semmiről, különböző
kommunikációs csatornákon keresztül igyekszünk majd Titeket mindenről
tájékoztatni. Fontos, hogy ezekből ne maradjatok ki és csatlakozzatok:


Olvassátok végig honlapunk elsőéveseknek készített részét, ahol szinte
minden

fontos

első

kérdésre

megtalálhatjátok

a

választ!

-

epiteszhk.bme.hu/golya


Lépjetek be az évfolyam hivatalos facebook-csoportjába! Itt a csoporttagok
kizárólag az évfolyamtársaitok, a Hallgatói Képviselet tagjai, valamint a
seniorok lesznek, ahol hamar választ kaphattok a kérdéseitekre, valamint
első kézből értesülhettek a legfontosabb hírekről, eseményekről. Fontos,
hogy csak teljes névvel jelentkezzetek, ellenkező esetben nem tudjuk a
csoportba való belépést biztosítani. - facebook.com/BME ÉPK 2018



Olvassátok

gyakran

a

Hallgatói

Képviselet

hivatalos

honlapját!

Itt

értesülhettek minden olyan hivatalos és nélkülözhetetlen információról (pl.
zárthelyi ütemterv, kollégiumi férőhely pályázat, szociális ösztöndíj,
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Lájkoljátok a Hallgatói Képviselet facebook-oldalát! A honlap mellett
számos információval gazdagodhattok első kézből, valamint sok hasznos
egyéb tartalmat is itt találhattok meg. - facebook.com/epiteszhk



A felvételeteket követően felkerületetek az elsőéveseknek szóló kari
levelezőlistára,
ahol
ugyancsak
hivatalos
információkkal
találkozhattok. Figyeljétek majd a felvételi eljárás során megadott e -mail
címeiteket, ugyanis azzal kerületetek fel a listára!

2. Gólyatábor:
A Gólyatáborról szól egy további, részletesebb anyag, azonban fontos tudnotok,
hogy Karunkon hagyományosan két szempontból is fontos és ajánlott a táborban
való részvétel.
Egyrészt itt lesz mindenki beosztva a saját tankörébe, az új családjába, amine k
tagjaival évekig jár majd közös órákra, és ahol az új, életre szóló barátságok
kezdődnek.
Másrészt a Gólyatábor egyik legfontosabb eleme és célja a kapcsolatépítés és a
szórakozás mellett az információ átadása. Minden nap több, tartalmas, hosszabb,
kiscsoportos beszélgetés keretein belül osztják meg veletek majd a seniorok a
tapasztalataikat és a fontos információkat az évkezdésről.
Jelentkezzetek, életetek legjobb bulijával várunk Titeket! Minden részletet
megtaláltok a honlapunkon.
3. Kollégiumi elhelyezés:
A jelentkezés pontos feltételeit és módját megtaláljátok a honlapunkon a hírek
között, valamint a kifejezetten nektek, gólyáknak szánt menüponton belül is.
Keressétek fel ezen felül bátran a Bercsényi 28-30 Kollégium saját weboldalát,
ahol belenézhettek, milyen az építész kolis (köz)élet.
Kérdés esetén keressétek:
Bielik Judit
Kollégiumi referens
kollegium@epiteszhk.bme.hu
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4. Szociális ösztöndíj:
A kollégiumi elhelyezéshez hasonlóan a szociális ösztöndíjakkal is a HK
foglalkozik, így a honlapunkon folyamatosan olvashatók lesznek az aktualitások
és a legfontosabb határidők, teendők, információk a pályázással kapcsolatban!
A pályázatot a szoc.sc.bme.hu oldalon kell majd leadnotok, így ezt a weboldalt is
keressétek fel, ismerkedjetek vele!
Kérdés esetén keressétek:
Varga Sarolta
Juttatás-térítési referens
juttatas@epiteszhk.bme.hu
Frissen felvett gólyaként talán az előbbi információk le sznek elsődlegesek
számotokra. Ezen felül természetesen sok más dolgotok is lesz az e gyetemi
tanulmányok megkezdésével, de erről a Hallgatói Képviselet folyamatosan
tájékoztat majd Titeket. Ezen felül pedig ott lesznek számotokra a seniorok is,
akik folyamatosan kísérni, segíteni fognak Titeket az első hónapokban és az első
megpróbáltatásoknál.
Elsőre

biztosan soknak tűnhet mindez, de

ne

aggódjatok! Ha bármivel

kapcsolatban kérdésetek merülne fel, olvassátok el honlapunkat, tájékozódjatok,
valamint forduljatok hozzánk bizalommal e-mailben.

Üdvözlettel:
Horváth Bálint
elnök
Építészmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet
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