Tájékoztató a BME TTK közösségi életéről és annak szervezeteiről

Kari Rendezvények

A Rendezvényszervezői Bizottság a Hallgatói Képviselet egyik alszervezete. Feladata, hogy
külső és egyetemi helyszíneken szervezett rendezvényekkel színesítse a kari életet. Ezek közé
tartozik a Gólyatábor, Gólyahét, TTK Bál, Kari Napok és a Kari Tábor.

Gólyahét
Minden félév egy úgynevezett Gólyahéttel kezdődik. Ez alatt az idő alatt kell felvenned a
tantárgyaidat a Neptun rendszerben. Ekkor kell nyilatkoznod arról, hogy aktív vagy passzív
félévet szeretnél megkezdeni. Ezen a héten nincs oktatás. Az évnyitó szeptember 2-án lesz a
K épület aulájában. A kezdés helyét és időpontját az egyetemi tájékoztatóban találod.
Azokkal, akik még nem ismerik az Egyetem épületeit a kezdés előtt fél órával találkozunk a
Goldmann György téren, és együtt megyünk a K épületbe. Az évnyitóra alkalomhoz illő öltözetben gyere!
A beiratkozás helyszínét és időpontját szintén az egyetemi tájékoztatóban találod. Ide feltétlenül gyere el! Ha valamilyen okból személyesen nem tudsz eljönni, akkor küldj magad helyett
valakit, akit hivatalosan meghatalmazol. Mindenképpen hozd magaddal a következők eredeti
és másolati példányát is (a pontos listát a KTH-tól kapott anyagban találod):


személyi igazolványod,



lakcímkártyád,



születési-, házassági-, névváltoztatási- és bármely más anyakönyvi kivonataidat,



nyelvvizsga bizonyítványaidat,



érettségi bizonyítványod, és ha van olyan érettségid, mely nem szerepel a bizonyítványban, az arról szóló tanúsítványt,



kék tollat

A beiratkozáson kell majd aláírnod a Képzési szerződést is. Ennek az egyik példányát te
kapod meg. Ezt jól őrizd meg, mert fontos információkat tartalmaz a képzéssel kapcsolatban.
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A képzési szerződésben van meghatározva, hogy ha költségtérítéses képzésen kezdesz, vagy
később esetlegesen átkerülsz oda, akkor mennyi térítést kell majd fizetned. A beiratkozásra
akkor is gyere el, ha passzív félévvel szeretnéd kezdeni tanulmányaidat!
Ha további kérdésed van, írj az info@ttkhk.hu e-mail címre.

A Gólyahét keretében több, kevésbé szakmai program is lesz, melyekkel a beilleszkedést, az
egyetemi életre való felkészülést szeretnénk elősegíteni.
Az első napokban TTK Hallgatói Képviselete, illetve a Wigner Jenő Szakkollégium bemutatkozását hallgathatod majd meg, valamint ismertetőt tartunk a Neptun működéséről. A felsőbbévesektől hallhatsz a tapasztalataikról, és röviden előadnak témáikból is.
A Műegyetem büszkélkedhet tanreaktorral, ahova bemutató sétát szervezünk. Ha szeretnél
jönni, erre külön kell jelentkezned.
Szeretnénk, hogy ne kelljen már az első oktatási napon hosszan keresned, hol is lesz órád,
hanem bárhova könnyen eljuss. Ehhez segítségképp egyetemi sétát tartunk, mely során a felsőbb évesek körbevezetnek Titeket, és megmutatják azokat az épületeket, ahol órák lesznek.
Természetesen nem maradnak ki a közeli étkezdék és italozók sem.

Ha további kérdésed van, írj a rendezveny@ttkhk.hu e-mail címre.
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Közösségi élet szervezetei

A BME Természettudományi Karán számos Öntevékeny Kör működik. Vannak közöttük
szakmai és közösségépítő jellegűek is, így mindenki megtalálhatja az érdeklődési köréhez legközelebb álló közösségeket.

Kari Patrónus Öntevékeny Csoport

A Kari Patrónus Öntevékeny Csoport, rövidebb nevén, KAPOCS a TTK közösségi életének
központja. Néhány éve pár lelkes hallgató alapította meg, elsősorban azért, hogy az elsőéves
hallgatók beilleszkedését, kezdeti szárnypróbálgatásait
segítse. Mára ez a feladatkör jelentősen kibővült. Természetesen a KAPOCS fő profilja most is az, hogy gólyáknak szervez közösségi programokat, vagy segíti a
felkészülést egy-egy nehéz ZH előtt, de mára a gólyák mellett a felsőbb évesek is szívesen töltik
csütörtök estéiket a programjainkon. Emellett fontos számunkra a tudományos ismeretterjesztés, a középiskolásokkal való kapcsolatépítés.

Wigner Jenő Szakkollégium
A Wigner Jenő Szakkollégiumot pár lelkes fizikus és matematikushallgató alapította 2011 tavaszán, így egyetemünk egyik legfiatalabb szakkollégiuma. A szakkollégium célja, hogy összefogja a
lelkes és érdeklődő hallgatókat, színesítse szakmai és közösségi
mindennapjaikat az egyetemen, szélesítse látókörüket, jó hangulatú
közösséggé kovácsolja őket.
A Szakkollégium programjainak egy része nyilvános, és nem csak felsőbb éveseknek szól.
A programok között előadások, feladatmegoldó- és programozó szemináriumok, labor- és
üzemlátogatások is szerepelnek, melyekről a Szakkollégium honlapján értesülhetsz. A szakmai
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programok mellett természetesen kirándulásokat (pl. vízitúrát), közös főzéseket, játékos bulikat
is szerveznek kikapcsolódásként.

Kísérleti Kör
A Kísérleti Kör a Wigner Jenő Szakkollégium önálló munkacsoportja, melynek tagjai saját maguk tervezhetnek és építhetnek különböző kísérleti eszközöket. A tagok ehhez nélkülözhetetlen tanfolyamokon és szemináriumokon vehetnek részt, ahol a hobbielektronika és kísérleti fizika tudásukat oszthatják meg egymással.
Wigner Jenő Kamarakórus
A Wigner Jenő Kamarakórust TTK-s hallgatók alkotják, de
külsős hallgatókat is szívesen látnak a kórus vezetői. Minden szemeszter végén féléves koncertet adnak, amelyeken rendszerint
teltház van.

Kari Újság

A BME Természettudományi Kar újsága, a Pikkász a Téköbká újságból vált ki (amely a kar elődjének, a Természet- és Társadalomtudományi Kar, TTTK lapja volt). Az első szám 2007 karácsonyakor született meg, és azóta szemeszterenként kétszer jelenik meg. Az újságban
rendszeres rovat az oktatói interjú, az öregdiák interjú, TTK-s programajánló, a TTK-s eseményekről szóló beszámolók, öntevékeny körök cikkei, (tanulmányi) utazások beszámolói, a hallgatók irodalmi igényeit kimerítő alkotások
megjelentetése és még sok érdekes téma cikkei.
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Hallgatói Sportkör

A Hallgatói Sportkör egy, a sportolni vágyó hallgatók számára létrehozott öntevékeny csoport. Hetente egy alkalommal a Kármán Tódor
Kollégium sporttermében tartanak játékokat, mint például kosárlabda,
röplabda, foci, floorball és kidobós. A programokon sok szeretettel várják a TTK-s hallgatókat.

Kép-lett
A Kép-lett egy fotózással, videózással és grafikával foglalkozó öntevékeny kör, amely a 2019/2020-as tanévben alakult. Tagjaink legfőbb
célja a TTK-s rendezvények megörökítése (fotókkal és videókkal) a
hallgatók számára, emellett a közélet plakátjainak megtervezése.

Sörtevékeny kör

A Sörtevékeny Kör a TTK-s hallgatók egy kis csoportjának a kezdeményezésére alakult meg 2019 őszén, melynek célja a kulturált sörfogyasztás népszerűsítése. Amellett, hogy megtanulják, hogyan kell
az egyes sörfajtákat főzni, profiljukhoz tartozik még ismeretterjesztő
előadások és nyílt sörfőzések szervezése is.
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