Tájékoztató MSc. elsőéves hallgatók részére a kollégiumi felvételiről
2013/2014-es tanév őszi félév
Kedves (Újra) Elsőéves Barátom!
Először is szeretnék gratulálni a sikeres felvételidhez!
Az alábbiakban pár olyan információt osztanék meg veled, melyek igen hasznosak
lehetnek számodra a következő pár hét során.
Amennyiben szeretnél kollégiumi férőhelyet igényelni a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán, kérlek, olvasd el
pontosan az alábbi néhány sort!
Kollégiumi férőhelyre pályázhat minden, a karra felvett elsőéves hallgató.
Elöljáróban azt érdemes tudnod, hogy neked a kollégiumi felvételi a korábbi közösségi
tevékenységed illetve a MSc. felvételin elért pontszámod alapján történik.
A kollégiumi felvételi pályázat kiírását és ügyrendjét megtalálod az alábbi
oldalakon:
http://vik.hk/kollegiumi-felveteli-rendje-20132014-osz
A jelentkezés menete:
-

Bejelentkezel a
https://kfr.sch.bme.hu/

oldalon Neptun kódoddal és születési dátumoddal és leadod az elektronikus
jelentkezésed 2013. augusztus 4. 18:00-ig.
-

Adatokat nem szükséges megadnod, a Dékáni Hivataltól addigra már
megkapjuk az MSc. felvételin elért eredményed.

-

Amennyiben korábban nem BME-s voltál, és végeztél közösségi tevékenységet
korábbi egyetemeden, akkor lehetőséged van ez alapján pluszpontokat
szerezni. Írj egyrészletes listát tevékenységeidről, majd 2013. július 31. 12
óráig küldd el a khb@vik-hk.bme.hu címre.

-

2013. augusztus 8-ig legkésőbb ki lesztek értesítve, hogy felvételt nyertetek-e
kollégiumba. Amennyiben elutasítást kaptok, úgy lehetőségetek van szociális
alapon felszólalni. Ennek menete megegyezik a szociális támogatás pályázat
leadásával: a https://szoc.sc.bme.hu oldalon kell jelentkezni legkésőbb 2013.
augusztus 16-ig, az igazolásokat erre az oldalra, elektronikus formában kell
feltölteni, melynek határideje szintén augusztus 16. Az igazolásokat
személyesen is be kell mutatni a Hallgatói Képviselet irodájában, 2013.
szeptemberében. (A bemutatás részleteiről a http://vik.hk weboldal szolgál
majd információkkal.)

A szociális támogatással és a bemutatandó igazolások listájával kapcsolatban a
https://szoc.sc.bme.hu
oldalon találsz bővebb információkat.
Fontos, hogy az itt található tájékoztatókat is elolvasd:
http://vik.hk/
Ez a weboldal további tanulmányaid során is sok hasznos információval szolgál, így
ajánlatos hetente párszor meglátogatni.
Amennyiben bármilyen kérdésed van a kollégiumi felvétellel kapcsolatban, fordulj
hozzánk bizalommal a felveteli@sch.bme.hu címen, általában 1 munkanapon belül
válaszolni tudunk.
Szociális támogatásokkal (bemutatandó igazolások, nehezen eldönthető helyzet)
kapcsolatban a szocref@vik-hk.bme.hu címen kérdezhetsz.
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