Kedves Gólya!
Beiratkozásoddal, mint minden hallgató, úgy Te is tagja leszel az egyetemi, illetve kari hallgatói
közösségnek: a Hallgatói Önkormányzatnak, azaz HÖK-nek. A Hallgatói Önkormányzatban a
hallgatók érdekeinek védelmét, az ösztöndíjak kiosztását és más fontos hallgatói ügyek intézését mi,
a Hallgatói Képviselet látjuk el; kérdéseiddel, problémáiddal kapcsolatban is hozzánk fordulhatsz
segítségért.
Kik vagyunk mi, Hallgatói Képviselők?
A Hallgatói Képviselet 13 hallgatói képviselőből áll, akiket a jelöltek közül a hallgatók szavazással
választottak ki. A szavazáson bárki jelölhet bárkit: ha kedvet érzel magadban a képviselői
munkához, indulhatsz a minden tavasszal megtartott szavazáson.
Mivel foglalkozik a Képviselet?
A Hallgatói Képviselet, röviden a HK egyik fontos feladata a hallgatói érdekek képviselete és
védelme. Szerencsére karunkon a legtöbb oktató segítőkész, ezért általában meg lehet velük
beszélni a dolgokat, de sajnos előfordul, hogy a HK-nak is közbe kell lépnie, ha például két zh
időpontja egybeesik, és az oktatók nem akarják az időpontokat megváltoztatni.
Szintén a HK kezeli a hallgatói ösztöndíjakat és egyéb juttatásokat: második félévtől a tanulmányi
ösztöndíjat, illetve első félévtől a különböző szociális alapú pénzbeli juttatásokat. Nagyon fontos
feladat a kollégiumi férőhelyek kiosztása, erre is a HK-nál kell pályáznod, amennyiben
kollégiumban szeretnél lakni; ezen kívül további pályázatokat írunk ki, például jegyzetírói
pályázatot és közösségi ösztöndíjat.
A Hallgatói Képviselet szervezi a közösségi élet jó részét, így a Gólyatábort is, a regisztrációs héten
pedig a Kari Patrónus Öntevékeny Csoport közreműködésével különböző hasznos programokra
várunk Benneteket. Az aktuális rendezvényekről e-mailben, illetve a kollégiumi és egyetemi
hirdetőtáblákon tájékoztatunk Titeket.
Hogyan fordulhatsz hozzánk?
Ha kérdésed, problémád van, legegyszerűbben e-mailben tudsz velünk kapcsolatba lépni: Ha
általános kérdésed van, a hk@wigner.bme.hu címre várjuk a leveledet. A különböző juttatásokkal a
HK egyik bizottsága, a Kari Diákjóléti Bizottság, azaz KDJB foglalkozik, így juttatásokkal
kapcsolatos e-mailt a kdjb@wigner.bme.hu címre küldd. A kollégiummal, illetve szociális
kérdésekkel kapcsolatban a kollegium@wigner.bme.hu, illetve a szoc@wigner.bme.hu címen
kaphatsz felvilágosítást; pályázatokkal kapcsolatban pedig a palyazat@wigner.bme.hu címre
írhatsz. A szervezett programokkal kapcsolatban a Programszervező Bizottságnál érdeklődhetsz a
prog@wigner.bme.hu címen.
Amennyiben személyesen szeretnél felkeresni minket, azt a Kármán Tódor Kollégiumban teheted
meg, a Hallgatói Képviselet irodája a földszinti 013-as.
A Hallgatói Képviselettel kapcsolatos egyéb információkat, a képviselők elérhetőségeit, illetve a
hallgatókat érintő információkat a http://hk.wigner.bme.hu honlapon találjátok.
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