A GÉPÉSZKARI HALLGATÓI KÉPVISELET
A sikeres felvételi eljárás után most gondtalanul telik a szünidő, szeptembertől azonban új
kihívásokkal nézhettek majd szembe. A következő években, egyetemi életetek során rengeteg
megoldandó feladat vár rátok, ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói
Képviselet (a továbbiakban GHK).
A GHK a hallgatók érdekképviseleti szervezete a BME Gépészmérnöki
Karán, melynek feladata a gépész egyetemi polgárok érdekképviselete mind
kari, mind egyetemi szinten. A GHK a kar hallgatói által választott, 15
szavazati jogú tagból, valamint tanácskozási jogú tagokból álló testület.
Tagjaink közül két főt delegálunk az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe.
Feladataink sokrétűek, több fontos területen is jelentős szereppel bírunk. Az öt legfontosabb
terület: tanulmányi ügyek és problémák kezelése, kollégiumi férőhelyosztás, illetve kollégiumi
ügyek intézése, ösztöndíjak kiosztása, rendezvények szervezése, valamint a szociális juttatások
ügye.
A hallgatók többsége elsőként a kollégiumi férőhelyosztás és a szociális pályázatok leadása
során találkozik a GHK-val. A félévenként meghatározott kollégiumi férőhelykeret alapján a
Kollégiumi Bizottság osztja ki a helyeket a hallgatók között az Egyetem különböző
kollégiumaiban. A gépészkari hallgatók hagyományosan legnagyobb számban a Kármán Tódor
Kollégiumban laknak.
A szociális támogatásra jelentkezés során, a leadott pályázatokat a GHK Szociális
Bizottságának tagjai bírálják el, az egyetemi szabályzatok ismeretéből tett sikeres vizsgát
követően.
Egy másik nagyon fontos és felelősségteljes feladat az ösztöndíjak kiosztása, mely az Ösztöndíj
Bizottsághoz tartozik. Minden félév elején történik meg a tanulmányi ösztöndíjosztás, mely a
legtöbb hallgatót érinti a Karon. Ezen kívül a GHK végzi a Kari BME, Szakmai, Közösségi,
Közéleti és Sportösztöndíjak meghirdetését és elbírálását is.
A HK működésének igen fontos területe a hallgatói tanulmányi problémák intézése, hiszen ez
a Karon mindenkit egyaránt érint. Részt veszünk a képzések, illetve tanszékek
felülvizsgálataiban, a hallgatói kérvények bírálásában, a ZH és vizsgarend összeállításában,
valamint feladatunk az eseti hallgatói problémák kezelése, illetve tanulmányi tanácsadás.
A GHK-n belül a Rendezvény Bizottság felel a kari hallgatói rendezvények megszervezéséért
és lebonyolításáért. Minden évben megrendezésre kerül a Gólyatábor, Gólyahajó, Gólyabál, a
Kulturális és Szakmai Hét, a Kármán Nap, a SLIP (Gépészkari Napok), valamint a Gyűrű- és
Kitűzőavató és Végzős Bál.
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A felsoroltak mellett feladataink közé tartozik a kari sportélet koordinálása, az öntevékeny
körök támogatása, valamint sok kisebb-nagyobb eseti probléma megoldása is.
A Hallgatói Képviseletről további információ honlapunkon (http://www.ghk.bme.hu)
található. Irodánk a Kármán Tódor Kollégium HK tömbjében helyezkedik el, ahol heti
rendszerességgel várunk minden érdeklődőt.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Címünk: 1111 Budapest Irinyi József u. 1-17. Kármán Tódor Kollégium – HK Tömb
Telefon: 06/20 224-4139 (ügyeleti időben)
E-mail cím: info@ghk.bme.hu
Honlap: http://www.ghk.bme.hu
Facebook: http://www.facebook.com/ghk.bme

Ügyeleti idő szorgalmi időszakban minden héten, pontos időpontja a weboldalunkon
elérhető, vizsgaidőszakban megváltozott ügyeleti rendben, melyről e-mailen is értesítjük a
hallgatókat.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
Telefon: 06/20 224-4139
info@ghk.bme.hu ● http://ghk.bme.hu

GÓLYÁK SZÁMÁRA LÉTREHOZOTT OLDALUNK:
http://ghk.bme.hu/golya
Ezt az oldalt csak Nektek hoztuk létre, hogy megtaláljatok mindent, amire egy gólyának
szüksége lehet (leggyakoribb kérdések, tanulmányi, kolis ügyek, tanácsok, kérdések és
válaszok).

GÓLYATANÁCS
A Gólyatanács programsorozatot azért hoztuk létre, hogy akiknek felkeltette érdeklődését a
GHK és részletesebben szeretnének megismerkedni a munkánkkal, tagjainkkal, a GHK
feladataival, azoknak biztosítva legyen a lehetőség. Az első félévben az érdeklődők számára
előadásokat rendezünk a GHK-ban működő bizottságok részletes bemutatásával, majd részt
vehetnek a GHK munkájában is.

Üdvözlettel:
Gépészmérnöki Hallgatói Képviselet
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