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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

(továbbiakban: Építész HK) pályázatot hirdet az elsőéves hallgatók mentorálási feladatainak 

ellátására a 2018-as évre. A pályázaton részt vehet minden, a 2017/18. tanév tavaszi félévében 

az Építészmérnöki Kar valamely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

A SENIOR KÖR TAGJAINAK FELADATAI 

A Senior Kör (továbbiakban: Kör) tagjainak feladatai: 

- részvétel a Kör gyűlésein és arra felkészülni, 

- részvétel a csapatépítő programokon, 

- elsajátítani az elsőévesek mentorálásához szükséges ismereteket, 

- részvétel a gólyaprogramokon és közreműködés azok szervezésében, 

- az elsőéves hallgatók órarendjének, tanrendjének és tárgyainak ismerete, ezekhez megfelelő 

segítség nyújtása, 

- idejéhez és képességeihez mérten igyekszik mindig az elsőévesek rendelkezésére állni. 

A további feladatokat, kötelezettségeket és részleteket az Építészmérnöki Kar Hallgatói 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (ÉPK HÖK SZMSZ) 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

A PÁLYÁZAT MENETE 

A pályázaton való részvétel feltétele az (Építész HK) honlapján megtalálható jelentkezési felület 

kitöltése és elküldése, mely tartalmazza az alábbiakat:  

- motivációs levél, melyben a pályázó részletezi motivációját a feladat ellátására, ötleteit a 

gólyák beilleszkedésének segítésére közéleti és tanulmányi tekintetben, valamint 

elképzeléseit a Senior Kör belső működésével kapcsolatban, 

- önéletrajz, kitérve az eddigi tanulmányi eredményekre és olyan közéleti és szakmai 

ismeretekre, melyek hasznosíthatóak az elsőéves hallgatóknak való tanulmányi 

segítségnyújtásban, illetve közéleti integrációjának segítésében. 

A pályázat leadási határideje 2018. február 9. 23:59. 

Határidőn túl beérkezett pályázatokat az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének nem áll 

módjában elfogadni. 

Az érvényes pályázatot leadó hallgatók felvételt nyernek a Körbe. A körtagok vállalják, hogy 

többalkalmas előkészítő képzésen vesznek részt, ahol megismerkednek az elsőéves hallgatókat 

leginkább érintő egyetemi szabályzati kérdésekkel, illetve a csapatépítés legfontosabb 

technikáival, majd számot adnak elsajátított ismereteikről.  

A tagság az aktív hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve lemondással automatikusan 

megszűnik. Továbbá, ha a körtag nem, vagy nem megfelelően végzi feladatát, a Kör vezetője az 

Építész HK egyetértésével megszüntetheti a körtagságot.  

http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/index.php/583465?lang=hu
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A körtagok jelentkezésükkel vállalják, hogy részt vesznek az Építész HK által, augusztusban 

megrendezésre kerülő Kari Táborban, és közreműködnek a Gólyahét szervezésében, továbbá 

megismerik és elfogadják az ÉPK HÖK SZMSZ 4. számú mellékletét.  

Budapest, 2018. január 30. 

 Építész HK 


