KEDVES ELSŐÉVESEK!
Engedjétek meg, hogy a Hallgatói Képviselet nevében szeretettel köszöntselek
Benneteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karán, és ezzel együtt gratuláljak a sikeres felvételitekhez!
Habár már pár éve történt, de még így is pontosan emlékszem, hogy milyen volt annak
idején kézbe venni a levelet arról, hogy felvételt nyertem a GTK-ra. Emlékszem, mennyi
kérdés kavargott bennem, és milyen bizonytalannak tűnt még akkor az előttem álló út. Ha Ti
most még nem éreznétek így esetleg, annak örülök, de ha mégis volna olyan kérdésetek, amit
az itt végzett barát, ismerős vagy felsőbb éves hallgató nem tud megválaszolni, esetleg nem
ismertek olyat, aki az előbbiek közé tartozik, akkor forduljatok bátran mentoraitokhoz vagy a
hallgatói képviselőkhöz. Az alábbi elérhetőségeken, felületeken találhattok a felmerülő
kérdéseitekre választ vagy kérhettek tanácsot:


A Hallgatói Képviselet honlapja: www.gtkhk.hu. Ajánlatos pár naponta átfutni,
mivel itt tesszük közzé a legfontosabb információkat. Elsőévesként nagyon sok
hasznos tudnivaló is vár rátok a „Gólyáknak” menüpontban;



Amennyiben biztosan nem szeretnétek lemaradni semmilyen fontos információról, úgy
javaslom, hogy iratkozzatok fel a HK - info levelezési listánkra az alábbi linken. A
listára csak a hallgatók számára fontos tartalmakat küldjük ki, a közelgő határidőkre,
eseményekre hívjuk fel a figyelmüket, illetve a szorgalmi időszakban minden hét
elején
hírlevelet
küldünk
a
fontos
információkkal.
A
https://lists.wigner.bme.hu/listinfo/hk-info linken vagy a korábban már feltüntetett
honlapunk főoldalának legalján tudtok feliratkozni e-mail címetek és nevetek
megadásával;



A levelező lista és a honlap a két elsődleges és hivatalos kommunikációs csatornánk,
de van Facebook oldalunk is, ahol további híreket osztunk meg. Az oldalt BME GTK
HÖK
címmel
találjátok
meg
Facebookon.
Az
oldal
linkje:
https://www.facebook.com/BMEGTKHOK

Amennyiben semmilyen felületen és csatornán nem találjátok a választ a kérdésetekre, illetve
éppen senkit sem tudtok megkérdezni, akkor kereshettek bennünket tematikus e-mail
címeink egyikén:






oktatas@gtkhk.hu - oktatási ügyek, tanulmányi ösztöndíj
jutter@gtkhk.hu - pályázatok, szociális támogatás
koli@gtkhk.hu - kollégiummal kapcsolatos kérdések
rendezveny@gtkhk.hu - a GTK-n szervezett rendezvényekkel kapcsolatos
kérdések
sport@gtkhk.hu - GTK-s sportprogramok, sportolási lehetőségekkel
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ujsag@gtkhk.hu - GT Times-szal kapcsolatos kérdések
info@gtkhk.hu - általános, a fentiek közé nem sorolható egyéb témák

Szorgalmi időszakban hetente kétszer, általában hétfőn és szerdán tartunk fogadóidőt,
melyeknek pontos időpontját a HK-info levelezési listán általában vasárnap kiküldött
hírlevélben, illetve a honlapunkon tesszük közzé. Amennyiben azonnali segítségre van
szükségetek, akkor hívhattok bennünket munkaidőben a +36 20 586 7965-ös telefonszámon.
Egyetemi éveitekre sok sikert és kitartást kívánok!

Üdvözlettel:
Merkei Dóra
elnök
BME GTK Hallgatói Képviselet
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