Kedves Elsőévesek!
Engedjétek meg, hogy a Hallgatói Képviselet nevében sok szeretettel köszöntselek Benneteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán, és ezzel együtt gratuláljak a sikeres felvételitekhez.
Régen volt már, de teljes mértékben emlékszem, hogy én hogyan éltem át ezt az időszakot.
Rengeteg kérdés kavargott a fejemben az egyetememmel kapcsolatban. Sokmindenben bizonytalan voltam, nem tudtam mi vár rám kollégistaként, nem tudtam mi vár rám majd itt, Budapesten.
Azonban a TTK-n a kihívásokkal nem egyedül kell szembenéznetek. A leendő évfolyamtársaitokhoz, a felsőbb évesekhez, patrónusaitokhoz vagy a Hallgatói Képviselethez is bátran fordulhattok, ha segítségre van szükségetek. A TTK egy kis, családias kar mindössze kb. 450 hallgatóval. Javaslom, hogy bátran vegyetek majd részt a közösségi életben, hiszen egy zárthelyi
dolgozat előtt roppant hasznos tud lenni, ha van kivel megbeszélni a feladatok megoldásait, de
kevésbé feszült körülmények közt is akad egy-egy jó társaság, akikkel el tudtok beszélgetni az
élet nagy kérdéseiről, vagy akár az előző esti buliról. Természetesen, ha további kérdésetek van,
akkor itt kaphattok rá választ vagy kérhettek tanácsot:


A Hallgatói Képviselet honlapja: www.ttkhk.bme.hu. A honlapunkat folyama-

tosan frissítjük, hogy mindig a legfrissebb információk legyenek rajta megtalálhatóak.
Talán, amit a legelőször érdemes megtekintenetek, az a „Gólyáknak” menüpont. Itt
megtalálhattok mindenféle tájékoztatást kollégiumi elhelyezéssel, szociális pályázattal
és gólyatáborral kapcsolatban. Természetesen a honlapon megtalálhatók az elérhetőségeink is.


A Hallgatói Képviselet levelezőlistája: A ponthúzás utáni néhány napon belül,

felkerülsz a TTK HK hivatalos levelezőlistájára. Itt minden hét elején megkapod az aktuális híreinket pályázatokról, ösztöndíjakról vagy bármiről, ami érinthet Titeket. Ha
nem akarsz lemaradni semmi fontos információról, akkor feltétlen figyeld az e-maileidet.


A Hallgatói Képviselet Facebook oldala: https://www.facebook.com/TTKHK/.

Természetesen a honlap és a levelezőlista mellett van egy Facebook oldalunk is, ahol
szintén folyamatosan tájékozódhattok.
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BME App: Érdemes letölteni a „BME App” nevű alkalmazást okostelefonotora,

hiszen ezen keresztül is minden héten tudunk majd tájékoztatni a legfontosabb dolgokról.


A Hallgatói Képviselet e-mail címe: ttkhk@lists.ktk.bme.hu. Ezen az e-mail cí-

men keresztül bármikor elérhettek minket és fel tudjátok tenni a kérdéseiteket. A további e-mail címeinket a honlapunkon tudjátok megtalálni.
Sok sikert kívánok az egyetemi éveitekhez, forduljatok hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel:

Gerner Alexandra
Elnök
BME TTK Hallgatói Képviselet
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