Évfolyamfelelősi pályázat
Pályázati felhívás a 2017/18-as tanévre
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar
(TTK) Hallgatói Képviselete (TTK HK) pályázatot hirdet évfolyamfelelősi pozícióra.

Évfolyamfelelős feladata
Az évfolyamfelelős:
• segíti az oktatási referensek munkáját
• összegyűjti az adott évfolyamot/szakirányt érintő problémákat,
• a HK által közölt információkat közvetíti az évfolyam felé,
• a tanulmányi fórumok szervezésében részt vesz.

Választható évfolyamfelelősök
•

•

•
•
•

Matematika BSc:
o 1. évfolyam: 1 fő
o 2. évfolyam: 1 fő
o 3. évfolyam: 2 fő
▪ operációkutatás, mérnök-matematika szakirány
▪ sztochasztika, adattudomány, elméleti szakirány
Fizika BSc:
o 1. évfolyam: 1 fő
o 2. évfolyam: 1 fő
o 3. évfolyam: 2 fő
▪ elméleti szakirány
▪ alkalmazott szakirány
Matematikus MSc:
o 2 fő
Fizikus MSc:
o 2 fő
Számítógépes és kognitív idegtudományok MSc:
o 2 fő

A pályázás menete
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve (az adatlap letölthető a http://hk.wigner.bme.hu
oldalról),
• motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti a motivációit, alkalmasságát és terveit,
ennek terjedelme minimum 1000 karakter (szóköz nélkül).
A fentebb felsorolt dokumentumokat elektronikus formában a HK pályázati levelező listájára
(ttk_palyazat@lists.ktk.bme.hu) kell eljuttatni az ütemezésben megadott határidőig.
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Ütemezés
Pályázat meghirdetése
Pályázat leadásának határideje
Eredmény

2017. szeptember 6.
2017. szeptember 11. 23:59
2017. szeptember 13.

HK honlapján
megadott címre elküldve
HK honlapján

További információk
Kérdés, észrevétel esetén írj a HK belső levelezési listájára (ttkhk@lists.ktk.bme.hu), a HK oktatási levelezőlistájára (ttk_oktatasi_bizottsag@lists.ktk.bme.hu) vagy látogass el a HK weboldalára (http://hk.wigner.bme.hu).
2017. szeptember 5.

Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet

B UDAPESTI M ŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI E GYETEM
T ERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
H ALLGATÓI KÉPVISELET

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013
tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu
web: hk.wigner.bme.hu

