Kollégiumi jelentkezés elsőéveseknek
Kollégiumi férőhelyre a BME Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerében
(KEFIR-ben) lehet jelentkezni a https://kefir.bme.hu honlapon. Az oldalra való bejelentkezéshez a BME Címtárban kell aktiválni a hallgatói fiókot. A KEFIR ilyenkor automatikusan átirányít a Címtár honlapjára, ahol el lehet végezni az aktiválást, és ahova a későbbi bejelentkezésekkor is be kell lépni. KEFIR-be történő belépés után a Kollégiumi jelentkezés fülön található
űrlap kitöltésével, és annak véglegesítésével lehet kollégiumi felvételi pályázatot leadni.
A 2019/2020-as tanév őszi félévére történő kollégiumi jelentkezés az elsőéveseknek 2019.
július 30-án, 00:00-kor indul. A jelentkezési határidő 2019. augusztus 18. 23:59. A kollégiumi felvételi eljárás előzetes eredményeit 2019. augusztus 23. 14:00-ig a TTK HK feltölti a
http://ttkhk.bme.hu oldalra. Az eredmény ellen felszólalni 2019. augusztus 25. 23:59-ig lehet.
Így a végleges eredmény 2019. augusztus 26-án kerül feltöltésre. A kollégiumba beköltözni
2019. szeptember 1-jén lehet.
A felvételi eljárás során a jelentkezők kizárólag tanulmányi eredmény alapján vagy kizárólag
szociális rászorultság alapján részesülhetnek férőhelyben. A tanulmányi eredmény pontszámának a diák az egységes felsőoktatási felvételi rendszerben megállapított pontszáma felel meg.
A szociális alapon történő felvételi pontszám az Egységes Szociális Rendszerben (ESzR-ben)
leadott szociális pályázat pontszámának felel meg. Fontos, hogy ha a jelentkező azt szeretné,
hogy a felvételi eljárás során figyelembe vegyék szociális pályázatát, akkor ezt a kollégiumi
jelentkezés során jeleznie kell a megfelelő rubrikában, valamint a szociális pályázatát személyes bemutatásra el kell hozni a Gólyatáborba, vagy ha erre valamilyen okból a jelentkező
nem tud sort keríteni, előzetes egyeztetés alapján kell bemutatnia pályázatát. A szociális pályázat leadásához kapcsolódó határidők az ESzR honlapján, a https://szoc.sc.bme.hu címen érhetők el.
A kollégiumi felvételi eljárásról bővebben a http://ttkhk.bme.hu/kollegiumi-jelentkezes/ oldalon lehet olvasni. Az elsőéveseknek szóló pályázat a „A 2019/20 őszi félévre vonatkozó kollégiumi felvételi pályázat első féléves hallgatók részére” fül alatt olvasható. A pontszámításról
bővebben a „A 2019/20 őszi félévre vonatkozó kollégiumi felvételi szabályzat”-ban lehet olvasni. A felvételi eljárás során az utóbbi az irányadó.
Ha további kérdésed van, írj a ttk_kollegium@lists.ktk.bme.hu e-mail címre.
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