Kedves Gólya!
Azzal, hogy felvételt nyertél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karára, bekerültél a Hallgatói Önkormányzat választó és választható tagjai
közé.
A Hallgatói Képviselet 15 tagú szervezet, a kar hallgatói által megválasztott egyetemista, akik
képviselik a hallgatókat és érdekeiket az egyetemi, kari szintű bizottságokban, megpróbálják
befolyásolni a döntéseket, egyeztetnek a tanárokkal oktatási téren, pályázatokért, a kollégiumi
ügyekért, kari rendezvényekért felelősek.
Hogyan történik ez, miért jó Nekem a HK?
Az általunk elvégzett feladatok (lásd lent) feladatok egy része nélkülözhetetlen (pl. ösztöndíjosztás),
másik része – így a gólyabál, a sportnap – pedig színesíti a kari hallgatói életet, illetve rajtunk
keresztül nyílik a legkönnyebben lehetőség a hallgatók és oktatók közti párbeszédre, sokakat érintő
kérdésekben való együttműködésre. Egyéni egyetemhez kötődő problémák esetében is igyekszünk
segíteni, fordulj hozzánk bizalommal! Ezen kívül rendszeresen tájékoztatunk az egyetemhez
kapcsolódó kötelességidről (pl. kérvények határideje), lehetőségidről (pl. külföldi tanulmányi vagy
szociális pályázatok) és programokról (pl. gólyabál, sportnap, nyári tábor). Ezekben segítségünkre van
a Rendezvényszervező Csoport, a Mentorgárda és az Instruktorok is.
Hogyan kapok tájékoztatást a fontos határidőkről, szabályokról, pályázatokról, programokról?
A GTK HK hivatalos információs csatornáin, a facebook.com/BMEGTKHOK, a gtkhk.hu oldalakon és a
HK-INFO levelezőlistán, ahova beiratkozást követően kerülsz fel.
Mikor érdemes a HK-t felkeresni?
Ha úgy látod, hogy valami nem a szabályzatok szerint történik, például nincs időben kijavítva a zh-d,
kötelező óráid ütköznek stb., és az oktatóval nem tudod megoldani a problémát, családod anyagi
helyzetének változása miatt támogatásra lenne szükséged, szeretnél aktívan részt venni a kar
közösségi életének formálásában, vagy pályázatokkal kapcsolatos kérdéseidre máshol nem találtál
választ.
Hogyan fordulhatok a HK-hoz?
Szorgalmi időszakban általában hetente kétszer tartunk fogadóórát, illetve bármikor írhatsz e-mailt
alábbi tematikus e-mail címeinkre:

oktatas@gtkhk.hu - oktatási ügyek, tanulmányi ösztöndíj
jutter@gtkhk.hu - KDJB, szociális támogatás, kollégiumosztás
koli@gtkhk.hu - kollégiummal kapcsolatos kérdések
rendezveny@gtkhk.hu - a GTK-n szervezett rendezvényekkel kapcsolatos kérdések

sport@gtkhk.hu - GTK-s sportprogramok, testneveléssel, sportolási lehetőségekkel,
teremigényléssel kapcsolatos kérdések
ujsag@gtkhk.hu - a kari újsággal kapcsolatos kérdések
info@gtkhk.hu - általános témák
Mivel foglalkoztok pontosan?
Tevékenységünk nagyon sokrétű, de többségük besorolható három bizottságunk valamelyikéhez.
Ezek a következők:
Oktatási Bizottság
feladatai pl. a tanulmányi ösztöndíjak kiosztása, Erasmus ösztöndíj pályázatok elbírálása,
zárthelyi dolgozatok rendjének összegyűjtése, egyedi problémák kezelése, a tanulmányi- és
vizsgaszabályzatba ütköző esetek megvizsgálása, a hallgatók és oktatók jó kapcsolatának
elősegítése
Kari Diákjóléti Bizottság
feladatai pl. rendszeres szociális juttatás pályázatok elbírálása, szakmai kari BME és közösségi
kari BME ösztöndíjak kiosztása
Rendezvényszervező Bizottság
a kar gyakorlatilag minden rendezvényét a Rendezvényszervező Csoporttal (RCs) együtt mi
váltjuk valóra az ötlettől a helyszíni lebonyolításig, így például a gólyatábort, a gólyabált, a
végzős bált, a kari bulikat, a kari sportnapot…
Ezek mellett feladataink közé tartozik a teljesség igénye nélkül: a kollégiumi mentorok
kiválasztásának segítése, a férőhelyek kiosztása, a kari öntevékeny körökkel és szakkollégiumokkal
való együttműködés, az Educatio kiállításon való megjelenés, a kari lap kiadása…
Kik most a hallgatói képviselők?
Pásztor Rita (elnök), Rátóti János (alelnök) , Czinkóczi Krisztián (RB elnök), Józsa Andrea (OB elnök),
Müllner Bianka (KDJB elnök), Réti Tamás, Szemesy Balázs, Farkas László, Zahar Zoltán, Gergely Bence,
Markovics Petra, Pász Mátyás, Vajtai Tekla, Láng Boglárka, Igaz Máté
Amennyiben még maradt kérdésed,
kérjük, látogass el honlapunkra a gtkhk.hu címen, nézd meg a facebook.com/BMEGTKHOK oldalt vagy
írj e-mailt a fenti elérhetőségeinkre!
Üdvözlettel:
GTK HK

