Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete
A BME-n is, mint minden magyarországi felsőoktatási intézményben, működik egy olyan szervezet, amely az egyetem hallgatóinak érdekeit képviseli tanulmányaik során. Ez a hivatalos
hangvételű megfogalmazás azt takarja, hogy az Egyetem és a Kar vezetése beleszólást enged a
hallgatóknak a tanulmányaikat befolyásoló tényezőkbe. Ilyenek például a tantervek átalakítása,
a ZH-k és vizsgák időpontjainak meghatározása, a kollégiumi elhelyezés szabályozása, de akár
az is, hogy mennyi ösztöndíj és milyen tevékenység jutalmazására kerüljön kifizetésre a hallgatóknak, ehhez természetesen mindig figyelembe kell venni hatályos törvényeket és szabályozásokat is. Emellett a BME számos lehetőséget biztosít a hallgatók szabadidejének eltöltésére,
sportolásra, közösségi rendezvényekre vagy bulikra, hogy az egyetem polgárai igazán összekovácsolódhassanak. Az ilyen programok szervezésében és lebonyolításában is nagy szerepet vállalnak a hallgatók. Továbbá a
mi feladatunk a hallgatók folyamatos informálása az aktuális
eseményekről, új lehetőségekről, az őket érintő változásokról.
Ezekkel a tevékenységekkel foglalkozik a TTK Hallgatói Képviselete, amit csak HK-ként szoktak emlegetni. A HK lelkes,
tenni akaró hallgatókból áll, akiket minden évben a TTK-sok választanak maguk közül.
Annak érdekében, hogy már Ti, gólyák is minél hamarabb megismerkedhessetek ezekkel a lehetőségekkel, és hogy lássátok mi mindenbe lehet beleszólásotok, a Hallgatói Képviselet az
őszi félév szorgalmi időszakának 4. hetétől kezdve ismeretterjesztő előadásokkal és vitaestekkel készül számotokra. Ezeken az alkalmakon kötetlen beszélgetések formájában ismerkedhettek meg velünk és azokkal a konkrét problémákkal, amikre megoldásokat keresünk, vagy azokkal a témakörökkel, amikkel nap mint nap foglalkozunk. A résztvevőket teával, rágcsálni valóval és izgalmas témákkal várjuk, aki pedig komolyan érdeklődik és szeretné kivenni a részét a
munkából, annak erre is lehetőséget biztosítunk.

Témakörök:
• Bemutatkozás
• Oktatásszervezéssel és tanulmányokkal
kapcsolatos információk
• Ösztöndíjak és juttatások
• Közélet, Kollégium, Sport
• Rendezvények, Gazdaság, PR
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Képviselőink

Barabás Zoltán vagyok, Matematikus MSc szakos hallgató. A TTK
Hallgatói Képviseletének immáron negyedik éve, továbbá az
Egyetemi Hallgatói Képviseletnek harmadik éve tagja. Jelenleg az
EHK alelnökeként fő feladatom az elnök segítése és a képviselet
koordinálása mellett a kari hallgatói képviseletek koordinálása, és
segítése. Mindig főszerepet vállalok a hallgatókat érintő szabályzatok módosításánál, illetve a képviselők továbbképzésében. Ezért
ha érdekel a képviseleti lét és szeretnél róla beszélgetni, akkor keress bátran!
Barabás Zoltán
EHK delegált

Gerner Alexandra vagyok, másodéves Matematika BSc-s hallgató.
Idén márciusban lettem a Hallgatói Képviselet mandátumos tagja.
Jelenleg a HK PR referenseként és Rendezvényfelelőseként tevékenykedem. Az én feladatom a hivatalos kari rendezvények, mint
például a Gólyatábor, Regisztrációs hét, Gólyabál megszervezése
és lebonyolítása, valamint a kar hallgatóit én tájékoztatom a különböző fórumokon az aktuális hírekről. Nyugodtan forduljatok hozzám a későbbiekben, ha kérdésetek merül fel a rendezvényeinkkel
kapcsolatban.
Gerner Alexandra
Rendezvényfelelős
PR referens

Grabarits András József
A fizika szakcsoport tanulmányi referense

Grabarits András József vagyok, Kutatófizikus MSc-s hallgató és
a TTK Hallgatói Képviseleten belül én töltöm be a Fizika szakcsoport tanulmányi felelősi pozíciót. 2015. november óta vagyok hallgatói képviselő és 2016. augusztus 27-e óta töltöm be jelenlegi
posztomat. Az elmúlt időszakban összesen 4 teljesítményértékelési
és vizsga ütemtervet készítettem el és kettő mintatanterv módosításban is oroszlánrészt vállaltam. Ezen kívül állandó tanulmányi
tanácsadást nyújtottam. Természetesen a jövőbeli munkámat is az
eddigi precízitással és lelkesedéssel szeretném folytatni, aminek
keretében bármikor fordulhattok hozzám bármilyen tanulmányi
kérdéseitekkel.
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Holl Viktor vagyok elsőéves MSc-s fizikus. 2017-ben lettem a
Hallgatói Képviselet mandátumos tagja. Jelenleg az informatikai
felelős pozíciót töltöm be a képviseleten belül. Feladatom az informatikai eszközök, a honlap és a levelezőlisták karbantartása és fejlesztése. Bármilyen kérdésetek van, bátran keressetek!

Holl Viktor
Informatikai felelős

Juhász Adél vagyok, Matematika BSc szakos, másodéves hallgató.
A Hallgatói Képviseletbe 2018 márciusában kerültem be, ahol főként kollégiumi referensként tevékenykedem, valamint kari közéleti felelős és emlékeztetővezető is vagyok. Így én foglalkozom a
kollégiumi felvételivel, a szobák beosztásával, feladatom még a
kapcsolattartás a kar öntevékeny köreivel, és én készítem el a Hallgatói Képviselet üléseinek emlékeztetőit. Amennyiben bármilyen
kollégiummal kapcsolatos kérdésetek van, nyugodtan forduljatok
hozzám bizalommal!
Juhász Adél
Kollégiumi referens
Kari Közéleti felelős
Emlékeztetővezető

Kovács Szilvia vagyok, Matematikus MSc szakos hallgató. Ez az
ötödik ciklusom a Kari Hallgatói Képviseletben, és ez idő alatt volt
szerencsém több területen is kipróbálni magam. Jelenleg a Képviselet gazdasági referenseként tevékenykedem, így én készítem el a
éves költségvetési tervezetet, a rendezvények költségvetését, illetve intézem a különböző beszerzéseket. Korábban tevékenykedtem elnökként és alelnökként is, bármilyen kérdéssel kapcsolatban
keressetek bizalommal!
Kovács Szilvia
Gazdasági referens
Kari lap felelős
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Lestyan Bence vagyok, Matematika BSc-s hallgató. 2016 júliusában csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, amikor is megválasztottak a HK sportreferensének, PR referensének, majd pár hónappal később már Rendezvényfelelősként is tevékenykedtem. 2017.
márciusa óta vagyok a Hallgatói Képviselet elnöke. Az én feladatom a HK munkájának szervezése, koordinálása és ellenőrzése, illetve a feladatok kiosztása. Természetesen ezen feladataim mellett
sok időt fordítok képviselőtársaim segítésére is. Nyugodtan forduljatok hozzám a későbbiekben, ha kérdésetek merül fel bármilyen
területtel kapcsolatban.
Lestyan Bence
elnök

Miklós-Kovács Janka vagyok, idén kezdem második évemet a
BME TTK Számítógépes és Kognitív idegtudomány mesterszakán, ezért a Hallgatói Képviseletben én képviselem az erre a szakra
járó hallgatók érdekeit. Emellett alelnöki és szociális referensi pozíciót is betöltök a képviseletben, így a szociális pályázatokkal
kapcsolatban is keressetek nyugodtan a Gólyatáborban vagy félév
közben a HK Irodában.

Miklós-Kovács Janka
Alelnök
Szociális referens
A számítógépes és kognitív
idegtudományok szakcsoport
tanulmányi referense

Módos Dávid vagyok, Matematika BSc szakos hallgató. A Hallgatói Képviseletben 2017 tavasza óta dolgozom. Jelenleg a kar promótálásával és az alakulóban lévő alumni programmal foglalkozom. Ha Te is szívesen részt vennél a kar népszerűsítésében, mint
például a nyílt napokon, Education vagy iskolalátogatáson, keress
bátran!

Módos Dávid
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Oroszki Norbert vagyok, másodéves fizika alapszakos hallgató.
2018-ban lettem a Hallgatói Képviselet mandátumos tagja. Jelenleg a külügyi referensi pozíciót töltöm be a képviseleten belül, valamint én vagyok a Hallgatói Képviselet titkára és sportreferense.
Bármilyen kérdésetek van, bátran kereshettek!

Oroszki Norbert Mihály
Külügyi felelős
Sport referens

Schaf Alexa Lili vagyok, Fizika BSc szakos hallgató. 2016 áprilisa
óta vagyok a Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet tagja,
ahol két éven keresztül kollégiumi referensként tevékenykedtem.
2018 márciusától vagyok a karunk Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált tagja. Nyugodtan keressetek bármilyen kérdéssel
kapcsolatban!

Schaf Alexa Lili
EHK delegált

Szabados Dóra vagyok, Matematika BSc szakos hallgató. A Hallgatói Képviseletbe 2016 nyarán-szeptemberében kerültem be, jelenleg én vagyok a matematika szakcsoport oktatási felelőse, valamint az egyik alelnök is. Főként a zh, illetve vizsga-ütemtervek és
az oktatással kapcsolatos problémák megoldásánál találkozhattok
velem. Korábban voltam közéleti felelős és kari lap felelős is, utóbbinak a munkájában továbbra is aktívan részt veszek. Ha bármilyen
kérdésetek van, akár oktatással, akár a kari élettel kapcsolatban,
keressetek bátran!
Szabados Dóra
Alelnök
A matematika szakcsoport tanulmányi felelőse
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Zeleny Klaudia vagyok, másodéves Alkalmazott Matematikus
MSc szakos hallgató. Március óta vagyok a TTK HK ösztöndíj referense. Én foglalkozom a pályázataink kiírásával és egy részük
bírálásával, illetve a tanulmányi ösztöndíj osztásával. Ha ezekkel
kapcsolatban bármilyen kérdésetek merül fel, forduljatok hozzám
bizalommal!

Zeleny Klaudia Éva
Ösztöndíj referens
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