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BEMUTATKOZÁSUNK
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának 90 fős aktív taglétszámmal rendelkező szakkollégiuma vagyunk.
Célunk egy olyan szervezet létrehozása, amely lehetőséget teremt az egyetemen
folyó szakmai munka kibővítésére, kutatások elvégzésére és az egyetemi oktatás
gyakorlati kiegészítésére.
A belső képzésen kívül nyitunk a többi hallgató felé is:
legfontosabb programjaink közé tartozik a Liska Tibor
Szakmai Hetek, egy minden tavasszal megrendezésre
kerülő, párhetes előadássorozat, valamint a LisKaLand
elnevezésű, egy hetes nyári vállalkozói játszóterünk,
mely névadónk gazdaságmechanikai modelljére épül.
Szakmai programjaink gerincét a műhelyek és kurzusok
adják, melyek kiscsoportos, interaktív foglalkozássorozatok 6-10 alkalommal a félév folyamán.
2011 őszétől elindultak szekcióink is, ahol tagjaink eldönthetik, hogy melyik területen kívánják leginkább elmélyíteni a tudásukat, és ezen a témacsoporton belül
félévről félévre más témában szerezhetnek alapos ismereteket műhelyeink keretében. Választható szekcióink jelenleg: pénzügy, marketing, elemző és üzleti szekció.
Szakmai jellegű rendezvényeinken kívül a közösségi életre is nagy hangsúlyt fektetünk – talán ez az, ami megkülönböztet minket a többi szakkollégiumtól. Minden évben közös túrázások, bevonótáborok, tréningek, csapatépítések, versenyek,
vitaestek, és filmklubok szolgálják a régi és új tagok összekovácsolódását. Mindemellett a szakkollégium főhadiszállásának tekinthető Wigner Jenő Kollégium két
szintjén élünk együtt, mely napokat a közös élmények, főzések, filmvetítések, baráti
beszélgetések, folyosós bulik és a valahova tartozás érzése tesz még inkább élhetővé,
szerethetővé.
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JELENTKEZZ!
Ahhoz, hogy a Liska Tibor Szakkollégium teljes jogú tagja lehess, ki kell töltened elektronikusan és papír alapon
egy belépési nyilatkozatot, ami a www.ltsz.hu weboldalon érhető el, majd ezt aláírva el kell juttatnod hozzánk.
Mivel csak az őszi szemeszterben hirdetünk tagfelvételt,
ezt kizárólag az ebben a félévben teheted meg, méghozzá
a 6. oktatási hétig bezárólag. Ezzel jön létre a tagjelölt
jogviszonyod.
Tagjelöltként teljesítened kell kritériumrendszerünket, amit a szakkollégium elnöksége minden félév elején közzétesz, valamint jelentkezésed félévében az ösztöndíjindexednek meg kell haladnia az évfolyamodét,
vagy a 4.0-át. Emellett az őszi félév végén be kell nyújtanod
egy pályázatot, valamint egy prezentációt kell tartanod a
héttagú Felvételi Bizottság előtt.
Ha a kritériumrendszert és az átlagot is sikerült teljesítened, valamint a Felvételi bizottság a prezentációd
alapján érdemesnek talál, akkor a szakkollégium aktív
tagjává válsz. Ha valami oknál fogva ez nem sikerülne,
akkor a következő őszi félévben újra megpróbálhatod, de
összesen maximum kétszer.
Bővebben a www.ltsz.hu weboldalon, illetve a Facebookon olvashatsz rólunk.
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KommON BME Kommunikációs Szakkollégium
A KommON az ország első kommunikációs szakkollégiuma, melynek célja, hogy minél
több tehetséges hallgatót fogadjon tagjává, akik érdeklődnek a kommunikáció, a média
és más társadalomtudományok iránt.
A KommON elsősorban gyakorlatorientált oktatási képzést kínál. A szakkollégium tagjai
olyan kurzusokon vehetnek részt, amelyek biztosan nem szerepelnek az egyetemi
mintatervben: újságírás alapjai, webszerkesztés, angol nyelvű kommunikáció, politikai
kommunikáció és photoshop alapjai. A kurzusokat minden esetben a tagok igényéhez
igazítjuk, így biztosítva a változatosságot és a folyamatos fejlődés lehetőségét. A KommON
ezen kívül számos szakmai programot szervez. Ilyen program például a Vitaklub, ahol a
vitázást szűk körben gyakorolhatják a résztvevők. Szakmai Estjeinken, melyeken minden
érdeklődőt szívesen várunk, a kommunikációs szakma kiválóságai tartanak előadásokat. A
KommON 2013 áprilisában megtartotta első országos konferenciáját: a sikeres, 150 fős
rendezvénnyel az online bántalmazásra és a probléma megoldásainak lehetőségére kívántuk
felhívni a figyelmet.
A KommON működéséért az elnökség, tehát az elnök, alelnök és a munkacsoportok vezetői
felelnek, de a sikereink közös munka eredményei. A tagok a munkacsoportokban
kipróbálhatják magukat mind a csoportmunkában, mind az egyéni, felelősségteljes feladatvégrehajtásban. A HR munkacsoport a tagtoborzással, tagok nyilvántartásával és egyéni
fejlesztésével foglalkozik. A Karrier munkacsoportunk a tagok munkaerőpiaci lehetőségeit
kutatja fel, és igyekszik számos olyan szakmai programot szervezni a szakkollégium tagjainak
a tagok érvényesülését. A Kommunikáció, Marketing és PR munkacsoport a szervezet
lelke: a külső és belső kommunikáció tervezése és megvalósítása keretében folyamatosan
felügyelik a weblapot és a szakkollégium Facebook oldalát, híreket osztanak meg, plakátot
terveznek, kapcsolatot tartanak, cikkeket és beszámolókat írnak. Az Oktatási munkacsoport a
már említett kurzusokat szervezik meg, valamint számos, a tagok tudományos és szakmai
képzését biztosító programot kínálnak. A Rendezvényszervező munkacsoport feladata a
kurzusok, Szakmai Estek és csapatépítő esték és hétvégék operatív feladatatinak ellátása és
koordinálása. A Gazdasági munkacsoport pedig minden fenti esemény forrásainak
megteremtésért – a pályázatok, költségvetési tervezetek elkészítésén, és a felhasználások
dokumentálásán fáradozik.
A KommONban minden a tagokról szól, itt senki sem unatkozik. A KommON a szakmaiság
és a szórakozás tökéletes párosítása. Ha érdeklődsz a kommunikáció és média iránt, és kedvet

is kaptál a csatlakozáshoz, akkor jelentkezz! További információért látogass el a KommON
Facebook oldalára és a weboldalunkra (http://kommon.bme.hu/), ahol értesülhetsz a felvételi
időpontjáról és a jelentkezés menetéről.

